
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       Ємельяненко Олексій Володимирович 

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

  
М.П. 

 
03.01.2017 

(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 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, проспект К.Маркса, 54-А 

4. Код за ЄДРПОУ 33717202 

5. Міжміський код та телефон, факс (056)790-03-07, 790-03-08 (056)790-03-07, 790-03-08 

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 03.01.2017 

 
(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 03.01.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії  

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 

30.12.2016  
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Пономарьов 

Олексій Борисович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член наглядової ради Пономарьов Олексій Борисович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 30.12.2016 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного 

капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 

вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки 3 місяці; непогашених судимостей за корисливі та 

посадові злочини не має. Причина припинення повноважень посадової особи: за власним бажнням; підстави для 

припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління 

емітента): Заява пана Пономарьова О.Б. про добровільне бажання припинити свої повноваження члену Наглядової 

ради подана до Товариства за два тижні до дати фактичного припинення повноважень, як те передбачено ст. 57 

Закону України «Про акціонерні товариства».Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не 

призначено. 

 


