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.
Директор
(посада)

Олефіренко Іван Павлович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

18.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Пересувна
механізована колона № 34"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40020, м.Суми, вул. Героїчна, 32

4. Код за ЄДРПОУ

05515068

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 24-18-63, 24-18-63

6. Електронна поштова адреса

vat_05515068@aft.org.ua

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

18.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у
*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.pmk34.emitents.org
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2017
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено,
Посада *
Прізвище, ім'я, по батькові або Паспортні дані фізичної особи
Розмір частки в
звільнено, обрано
повне найменування юридичної
(серія, номер, дата видачі,
статутному капіталі
або припинено
особи
орган, який видав)** або код за
емітента (у
повноваження)
ЄДРПОУ юридичної особи
відсотках)
1
2
3
4
5
6
18.04.2017 Припинено
Директор
Олефіренко Іван Павлович
д/в, д/в, д/в
65,597670
повноваження
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №34 " (надалi - Товариство) вiд 18.04.2017
року, протокол №3, прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: припинено повноваження директора Товариства - Олефiренко Iвана
Павловича, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень з 19.04.2017 р. Термiн перебування на посадi з 21.04.2014 року по 19.04.2017 року. Попереднi посади: директор
ПрАТ "ПМК-34". Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 603 000 штуки простих iменних акцiй або 65,597667% його статутного капiталу,
загальною номiнальною вартiстю 150 750,00 гривень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних.
18.04.2017 Обрано
Директор
Олефіренко Тетяна Леонідівна д/в, д/в, д/в
0,000000
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 " (надалі - емітент) від 18.04.2017
року, протокол №3, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: обрати директором Товариства - Олефіренко Тетяну Леонідівну з 20.04.2017
року, на строк - 3 роки. Попередні посади: директор АЗС "ВОГ", директор Готельного комлексу "Шафран". Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не
володіє (0%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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