Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.08.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 30/441
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління



Алєксєєнко Олексій Миколайович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	53400 місто Марганець, вулиця Єдності, будинок № 62
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	00190911
5. Міжміський код та телефон, факс
	05665 60007, 05665 60007
6. Адреса електронної пошти
	action1@mgok.dp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://mgok.dp.ua/node/22
07.08.2019

(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
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
06.08.2019
припинено повноваження
член Наглядової ради
Троян Михайло Михайлович (представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED)
-
0
Зміст інформації:
MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр, код реєстрації 177967), керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, було відкликано свого представника Трояна Михайла Михайловича із складу наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"). Частка MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED становить 23,893271 % статутного капіталу  АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Троян М.М. часткою в статутному капіталі АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Трояна Михайла Михайловича (представника акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED) до складу наглядової ради було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 року. Особа не була незалежним директором. MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED замінює свого представника в складі наглядової ради на Трипольського Георгія Олеговича. АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" отримало повідомлення про заміну представника від MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED 06.08.2019.

06.08.2019
обрано
член Наглядової ради
Трипольський Георгій Олегович (представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED)
-
0
Зміст інформації:
MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр, код реєстрації 177967), керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, замінює свого представника в складі наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" на Трипольського Георгія Олеговича. Частка MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED становить 23,893271 % статутного капіталу АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Трипольський Г. О. акціями АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа набуває повноважень до переобрання або припинення повноважень. 
Протягом останніх п'яти років Трипольський Г. О. займав посади: Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів; Директор; Спеціаліст відділу депозитарної діяльності; Член Наглядової ради.Трипольський Г.О., як представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED, набуває повноважень в складі наглядової ради замість Трояна Михайла Михайловича, якого було обрано до наглядової ради, як представника акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED, рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" отримало повідомлення про заміну представника від MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED 06.08.2019 р.




