
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство 
"Міжгалузева База Комплектації 
"Общемашконтракт"

2. Код за ЄДРПОУ 21926262

3. Місцезнаходження
49005, м. Дніпропетровськ, вул. 
Сімферопольська, буд.17

4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 356626, 356682

5. Електронна поштова адреса dookach@omk.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://omk.dp.ua/specіals/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

За рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «МБК "Общемашконтракт» (Протокол 
№1/2014 річних загальних зборів акціонерів від "16" квітня 2014 року), відповідно до пункту 10.2 
Статуту Товариства, в складі посадових осіб емітента відбулися наступні зміни:
1) Достроково припинені (відкликані) повноваження посадової особи та звільнена з посади 
Ревізора Биковська Людмила Анатоліївна. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Обґрунтування змін - дострокове припинення повноважень (відкликання) Ревізора 
Товариства. На посаді Ревізора Товариства перебувала 3 роки. Підстава відкликання: власна заява. 
Акціями Товариства не володіє. До кримінальної відповідальності особа не притягувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини та заборони обіймати певні посади та/або 
займатись певною діяльністю не має.
2) Обрано посадовою особою – Ревізором Товариства Панкову Наталю Анатоліївну. Згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, на який призначено особу - 5 років. 
Працює бухгалтером з 01.01.2009 р. Акціями Товариства не володіє. До кримінальної 
відповідальності особа не притягувалась. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини 
та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
Питання про дострокове припинення (відкликання) та обрання Ревізора були включені в порядок 
денний річних загальних зборів Товариства.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади    Львов Ігор Леонідович

Генеральний директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П.
17.04.2014

(дата)
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