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.
Генеральний директор

Гужва Сергiй вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвищ е та ініціали керівника)

11.02.2015
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
41600, м.Конотоп, Вирiвська 60
4. Код за ЄДРПОУ
00218331
5. Міжміський код та телефон, факс
0544723201 0544764092
6. Електронна поштова адреса
office@kaz.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.02.2015

2. Повідомлення

21 Бюлетень "цiннi папери України"

06.02.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

(дата)

опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

WWW.kaz.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.02.2015
(дата)

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

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.02.2015

припинено
повноваження

генеральний
директор

Постолюк Валерiй
Борисович

СН 752403
17.02.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
02.02.2015 року згiдно Статуту ПАТ «Конотопський арматурний завод» Наглядовою радою ПАТ "Конотопський арматурний
завод", протокол № 7 вiд 02.02.2015 року були прийнятi слiдуючi рiшення:
1) Припинити повноваження генерального директора ПАТ «Конотопський арматурний завод» Постолюк Валерiя Борисовича
(паспорт СН № 752403 виданий 17.02.1998 р Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi ). Часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє. Обраний на строк вiдповiдно до Статуту ПАТ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого займав посаду 1 рiк 6 мiсяцiв.
.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе
вiдповiдальнiсть згiдно законодавства.

02.02.2015

призначено

генеральний
директор

Гужва Сергiй
Вiкторович

МА 345726
20.11.1997 Конотопським МВ УМВС в
Сумськiй областi

0

Зміст інформації:
02.02.2015 року згiдно Статуту ПАТ «Конотопський арматурний завод» Наглядовою радою ПАТ "Конотопський арматурний
завод", протокол № 7 вiд 02.02.2015 року були прийнятi слiдуючi рiшення:
Призначити генеральним директором ПАТ «Конотопський арматурний завод» Гужву Сергiя Вiкторовича (паспорт МА №
345726 виданий 20.11.1997
року Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Обраний на
строк вiдповiдно до Статуту ПАТ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймав
протягом п»яти рокiв: начальник ВТК, технiчний директор – представник керiвництва з якостi, заступник генерального
директора з маркетингу – технiчний директор ПАТ «Конотопський арматурний завод».
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе
вiдповiдальнiсть згiдно законодавства.

