
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ  

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність 

інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова Правління-Генеральний директор       Перцев Юрій Олегович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

М.П. 

 

18.03.2014 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Гарант Метиз Інвест" 

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 49000 Дніпропетровськ проспект К.Маркса, 54-А 

4. Код за ЄДРПОУ 33717202 

5. Міжміський код та телефон, факс 0567134383 0567134383  

6. Електронна поштова адреса  
 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.03.2014 

 

(дата) 

2. Повідомлення д/н д/н 

 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.gmi.in.ua в мережі Інтернет 19.03.2014 

 

(адреса сторінки) 

 

(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення  

Зміни 

(призначено 

або 

звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 



1 2 3 4 5 6 

17.03.2014  звільнено 

Член 

Правління - 

фінансовий 

директор 

Міцинського 

Артема 

Броніславовича 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Правління - фінансовий директор Міцинський Артем Броніславович (фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 17.03.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 

особі - 0%; на посаді особа перебувала 5 років 3 місяці ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: за власним 

бажанням посадової особи ; 

17.03.2014  призначено 

Член 

Правління - 

фінансовий 

директор 

Кривошею Юлію 

Сергіївну 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Правління - фінансовий директор Кривошеєва Юлія Сергіївна (фізична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних) призначена на посаду з 18.03.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного 

капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: -Заступник керівника департаменту -

Керівник проектів -фахівець з бюджетування; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Строк, на який призначено особу: 3 роки,. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова рада протокол 

від 17.03.2014р.. 

17.03.2014  звільнено 

Голова 

правління-

генеральний 

директор  

Перцев Юрiй 

Олегович  

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова правління-генеральний директор Перцев Юрiй Олегович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) звільнена з посади 18.03.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 

0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що 

прийняв рішення про звільнення - Наглядова рада 17.03.2014 року , причина прийняття цього рішення: закінчення 

терміну перебування на посаді;  

17.03.2014  призначено 

Голова 

правління-

генеральний 

директор  

Перцев Юрiй 

Олегович  

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова правління-генеральний директор Перцев Юрiй Олегович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) призначена на посаду 18.03.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного 

капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер,директор,генеральний 

директор,голова правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 

призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова рада, причина прийняття цього 

рішення: Переобраний на новий строк з 18.03.2014р. підстави: за рішенння Наглядової ради протокол 17.04.2014. 

17.03.2014  звільнено Член 

правління-
Головiнов Сергiй д/н д/н 

0 



Дата 

прийняття 

рішення  

Зміни 

(призначено 

або 

звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

головний 

бухгалтер  

Михайлович  д/н 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член правління-головний бухгалтер Головiнов Сергiй Михайлович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) звільнена з посади 18.03.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 

0%; на посаді члена правління особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: закінчення 

терміну перебування на посаді члена правління ; підстави: за рішенння Наглядової ради протокол 17.04.2014. 

17.03.2014  призначено 

Член 

правління-

головний 

бухгалтер  

Головiнов Сергiй 

Михайлович  

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член правління-головний бухгалтер Головiнов Сергiй Михайлович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) призначена на посаду 18.03.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного 

капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер , головний бухгалтер.; 

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: на посаду члена 

правління на 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова рада, причина прийняття цього 

рішення: Переобраний на новий строк з 18.03.2014; підстави: за рішенння Наглядової ради протокол 17.04.2014. 

 

 


