
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       Ємельяненко Олексій Володимирович 

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

  
М.П. 

 

25.12.2014 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гарант Метиз Iнвест" 

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 49000 Дніпропетровськ пр. Карла Макрса б. 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 23.12.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення д/н д/н 
 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці gmi.in.ua  в мережі Інтернет 24.12.2014 

 
(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 

22.12.2014  
припинено 

повноваження 

член 

правління 

Кривошеїва Юлія 

Сергіївна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа член правління Кривошеїва Юлія Сергіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних) припиняє повноваження на посаді 22.12.2014 р.; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на 

посаді особа перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що 

прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: у звіязку із 

декретною відпусткою; підстави: рішення Наглядової ради. 

22.12.2014  обрано 
член 

правління 

Бородовий 

Олександр 

Олександрович  

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа член правління Бородовой Олександр Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.12.2014 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу 

емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:фахівець ,керівник департаменту ; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: на період до моменту фактичного 



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 

виходу Кривошеївої Ю.С. з відпустки у зв"язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною. Орган, що прийняв 

рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: замість Кривошеївої Ю.С. на період до 

моменту фактичного виходу Кривошеївої Ю.С. з відпустки у зв"язку з вагітністю,пологами і догляду за дитиною; 

підстави: рішення Наглядової ради. 

 


