

2

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



Трохимчук Володимира Назаровича 
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

19.10.2017
(дата)






Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "
2. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	19100 Черкаська область, Монастирищенський район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Код за ЄДРПОУ
	00255289
5. Міжміський код та телефон, факс
	(04746) 2-17-46, 2-17-46
6. Електронна поштова адреса
	00255289@afr.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2. Повідомлення
 


 опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
http://mmzavod.com.ua/
в мережі Інтернет


(адреса сторінки)

(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
18.10.2017
звільнено
Голова Правління
Домачук Володимир Анатолійович
НС 658281
16.09.1999 Монастирищенський РВ УМВС України у Черкаської області
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД" від 18.10.2017 року (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 18.10.2017 року) припинено повноваження Голови Правління (звільнено) Домачук Володимира Анатолійовича (паспорт: серія НС № 658281 від 16.09.1999 року виданий Монастирищенським РВ УМВС України у Черкаської області).  Підстава для припинення повноважень: звільнення з підстав, передбачених контрактом. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 12.07.2017 року по 18.10.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.10.2017
призначено
Голова Правління
Трохимчук Володимир Назарович
НС 126026
09.09.1996 Монастирищенський РВ УМВС України у Черкаської області
0,028245
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД" від 18.10.2017 року (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 18.10.2017 року) обрано Головою Правління члена Правління Трохимчук Володимира Назаровича (паспорт серія НС № 126026 виданий 09.09.1996 року Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi). Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,028245 %. Строк, на який обрану особу: на строк 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правлiння по загальних питаннях. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


