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 правлiння
(генеральний директор)

Горєлова Наталiя Григорiвна

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

02.12.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРВТОРЧОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27
4. Код за ЄДРПОУ
00191483
5. Міжміський код та телефон, факс
0442053800 0445594548
6. Електронна поштова адреса
kravchuk@ukrvtorchormet.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.12.2015
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

229(2233) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
02.12.2015
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

http://ukrvtorchormet.com/news.php
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

03.12.2015
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

01.12.2015

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

звільнено

Виконуючий
обов’язки
Голови
правлiння
(генерального
директора)

Прилiпко Володимир
Костянтинович

5

6

0

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення – 01.12.2015 р. На засiданнi Наглядової Ради товариства вiд 01.12.2015 р. (протокол №01/12/15) прийнято рiшення
про звiльнення та призначення посадових осiб Товариства. Звiльнено з посади виконуючого обов’язки Голови правлiння (генерального
директора) Прилiпка Володимира Костянтиновича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у
статутному капiталi емiтента – 0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства не володiє. Звiльнено з посади за рiшенням Наглядової
Ради товариства вiд 01.12.2015 р. (протокол №01/12/15). Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi пунктiв 7.4.3.8., 7.5.10. статтi 7
Статуту та вiдповiдно поданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посадi, становить 1 рiк 3,5 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

01.12.2015

призначено

Голова
правлiння
(генеральний
директор)

Горєлова Наталiя
Григорiвна

0

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення – 01.12.2015 р. На засiданнi Наглядової Ради товариства вiд 01.12.2015 р. (протокол №01/12/15) прийнято рiшення
про звiльнення та призначення посадових осiб Товариства. Призначено на посаду Голови правління (генерального директора) Горєлову
Наталію Григорівну (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента –
0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства не володiє. Призначено на посаду за рішенням Наглядової Ради товариства від
01.12.2015 р. (протокол №01/12/15). Строк, на який призначено посадову особу – не визначено (встановлено випробувальний термін 3 місяці).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, директор. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

