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)

Максяков Микита Юрiйович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

10.04.2017
(дата)

М.П.
Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та телефон, факс

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛДЕН ГЕЙТ
БIЗНЕС"
Приватне акціонерне товариство
04053 мiсто Київ Кудрявська, 19-А
21568727
(044)2012020 (044)2012020

6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення опубліковано у

-(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://ggb.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.04.2017
(дата)
11.04.2017
(дата)
11.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення дії

Зміни (призначено
або звільнено)

Посада

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

1

2

3

4

10.04.2017

обрано

Ревiзор

Маєвський Олександр
Євгенович

Паспортні дані
фізичної особи або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

0

Зміст інформації:
10.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС» (протокол №01/2017 вiд 10.04.2017
р.) прийнято рiшення про обрання посадової особи Товариства, а саме:
обрано на посаду Ревiзора Маєвського Олександра Євгеновича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не
надано), на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 01/2017 вiд 10.04.2017 р.) у зв’язку з
переобранням на новий строк. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Строк, на який обрано –
3 роки, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний спецiалiст. Посадова особа непогашеної

Дата
вчинення дії

Зміни (призначено
або звільнено)

Посада

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

1

2

3

4

Паспортні дані
фізичної особи або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2017

припинено
повноваження

Ревiзор

Маєвський Олександр
Євгенович

0

Зміст інформації:
10.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС» (протокол №01/2017 вiд 10.04.2017
р.) прийнято рiшення про припинення повноважень посадової особи Товариства, а саме:
припинено повноваження Ревiзора Маєвського Олександра Євгеновича, (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною
особою не надано) на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 01/2017 вiд 10.04.2017 р.) у зв’язку з
закiнченням строку повноважень. Перебував на посадi 3 роки. Розмiр пакета акцiй,якими володiє дана особа - 0%. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової ради

Шеветовський Валентин
Валентинович

17

Зміст інформації:
10.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС» (протокол № 01/2017 вiд 10.04.2017
р.) прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства, а саме:
припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Шеветовського Валентина Валентиновича, (згоду на
розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 01/2017 вiд 10.04.2017 р.) у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Перебував на посадi 3 роки.Розмiр пакета акцiй
Товариства, якими володiє посадова особа - 17%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.

10.04.2017

обрано

Член
Наглядової ради

Шеветовський Валентин
Валентинович

17

Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС" 10
квiтня 2017 року (протокол № 01/2017 вiд 10.04.2017 р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу
Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання (призначення) на посаду Члена Наглядової ради Шеветовського
Валентина Валентиновича з 10 квiтня 2017 року, строк повноважень - 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Iншi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: президент, директор. Розмiр пакета
акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 17 %. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова
особа не має. Посадова особа є акцiонером Товариства.

