Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
28.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№3
(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
(посада)

Алєксєєнко Олексій Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

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, Дніпропетровська обл., 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:
mgzk.info@gmail.com
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://mgok.dp.ua/akcioneram

28.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
27.04.2021

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
обрано

Посада

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

3
Голова Правління

4
Алєксєєнко Олексій Миколайович

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 27 квітня 2021 року) з метою обрання на
новий строк складу Правлiння, на посаду Голови Правління обраний Алєксєєнко Олексій Миколайович.
Обраний строком у відповідності до Статуту.
Мета обрання - виконання повноважень Голови Правління.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ввважати новий строк повноважень таким, що набуває чинності з 28.04.2021 року.
Інші посади, які Алєксєєнко Олексій Миколайович обіймав протягом останніх п'яти років: з 2013 року по грудень 2018 року - Директор філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ
Полтавобленерго"; з січня 2019 року по лютий 2019 року - Генеральний директор ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"; з березня 2019 року - Голова Правління АТ
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
27.04.2021
обрано
Член Правління
Заєць Валерій Григорович
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 27 квітня 2021 року) з метою обрання на
новий строк складу Правлiння, обрано Члена Правлiння Заєць Валерія Григоровича.
Обраний строком у відповідності до Статуту.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ввважати новий строк повноважень таким, що набуває чинності з 28.04.2021 року.
Інші посади, які Заєць Валерій Григорович обіймав протягом останніх п'яти років: Член Правління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правління з
виробництва.
27.04.2021
обрано
Член Правління
Онищенко Людмила Вікторівна
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 27 квітня 2021 року) з метою обрання на
новий строк складу Правлiння, на посаду Члена Правління обрана Онищенко Людмила Вікторівна.
Обрана строком у відповідності до Статуту.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ввважати новий строк повноважень таким, що набуває чинності з 28.04.2021 року.
Інші посади, які Онищенко Людмила Вікторівна обіймала протягом останніх п'яти років: з 2013 року по січень 2019 р. - провідний бухгалтер з нарахування зборів та
податків головної бухгалтерії апарату управління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"; з січня 2019 року по березень 2020 року - головний аудитор головної бухгалтерії апарата
управління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"; з 01.04.2020 р - головний бухгалтер АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"; з 14.04.2020 року - член Правління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ
ГЗК".

27.04.2021

обрано

Член Правління

Палямар Андрій Федорович

0

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 27 квітня 2021 року) з метою обрання на
новий строк складу Правлiння, обрано Члена Правлiння Палямара Андрія Федоровича.
Обраний строком у відповідності до Статуту.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ввважати новий строк повноважень таким, що набуває чинності з 28.04.2021 року.
Інші посади, які Палямар Андрій Федорович обіймав протягом останніх п'яти років: Член Правління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правління з
управління персоналом.
27.04.2021
обрано
Член Правління
Боднар Володимир Іванович
0,00000014
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 27 квітня 2021 року) з метою обрання на
новий строк складу Правлiння, обрано Члена Правлiння Боднара Володимира Івановича.
Обраний строком у відповідності до Статуту.
Володіє часткою в статутному капiталi емiтента в розмірі 0,00000014%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ввважати новий строк повноважень таким, що набуває чинності з 28.04.2021 року.
Інші посади, які Боднар Володимир Іванович обіймав протягом останніх п'яти років: Член Правління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правління з
економіки та фінансів.

