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)

Максяков Микита Юрiйович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

31.01.2017
(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 м. Київ вул. Кудрявська, буд.19-А
21568727
(044) 201-20-20 (044) 201-20-20

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

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

31.01.2017
(дата)
31.01.2017
(дата)
31.01.2017
(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

Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в
статутному
капіталі емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.01.2017

припинено повноваження

Директор

Мартова Ганна Валерiївна

0

Зміст інформації:

За рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС" (Протокол б/н вiд 30.01.2017 р.) вiдкликано (припинено)
повноваження Директора на пiдставi поданої ним заяви. Посадова особа перебувала на посадi з 10 липня 2013 року по 31.01.2017 року. Звiльнена фiзична
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

30.01.2017

обрано

Директор

Максяков Микита
Юрiйович

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС» (протокол № б/н вiд 30.01.2017 року), у зв'язку з
вiдкликанням (припиненням) повноважень Директора, вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента. Обрано з 01.02.2017 Директором Максякова Микиту
Юрiйовича. Строк, на який обрано фiзичну особу - безстроково. Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє обрана фiзична особа - 0. Iншi посади, якi
посадова особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiст департаменту бiзнес аналiзу, директор, фiнансовий контролер, старший менеджер. Обрана
фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
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