Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Львов Ігор Леонідович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація 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. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49005, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.17
4. Код за ЄДРПОУ
21926262
5. Міжміський код та телефон, факс
(0562)356626, (0562)356682
6. Електронна поштова адреса
dookach@omk.dp.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

74 Бюлетень «Відомості НКЦПФР»

18.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://omk.dp.ua/specіals/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 16.04.2018
(дата)

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

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)

1

2

3

4

14.04.2018

припинено
повноваження

Ревізор

Панкова Наталія
Анатоліївна

5

6
0

Зміст інформації:
Черговими (річними) загальними зборами акціонерів АТ «МБК «Общемашконтракт» від 14.04.2018 р. прийнято рішення про дострокове
припинення повноважень Ревізора АТ «МБК «Общемашконтракт» Панкової Наталії Анатоліївни на підставі підпункту 17 пункту 8.9, пункту
10.2 статуту Товариства. Обґрунтування змін - відповідно до норми ст. 73 «Закону України про акціонерні товариства» обрання ревізійної
комісії (ревізора) не є обов’язковим. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капіталі АТ
«МБК «Общемашконтракт» становить - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Панкова
Н.А. перебувала на посаді – 4 роки.
Замість Панкової Н.А., повноваження якої припинено, на посаду Ревізора рішенням Загальних зборів нікого не обрано у зв’язку із скасуванням
цієї посади в Товаристві.

