Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Калашник Валерiя Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.02.2018

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 "Карлiвський машинобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
4. Код за ЄДРПОУ
14311169
5. Міжміський код та телефон, факс
05346 2-21-38 05346 2-21-38
6. Електронна поштова адреса
pivnenko@kmzindustries.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.02.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

38/2791 Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
23.02.2018
та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.kmzindustries.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

21.02.2018
(дата)

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

21.08.2017

звільнено

Головний
бухгалтер

Оксана Володимирiвна

5

6
0

Зміст інформації:
Рiшення про звiльнення п. Сiбiлєвої Оксани Володимирiвни з посади головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" прийнято генеральним директором емiтента 21.08.2017. Звiльнення
посадової особи Сiбiлєвой Оксани Володимирiвни з посади головного бухгалтера виконано на пiдставi наказу № 265ос вiд 21.08.2017 про
припинення трудового договору. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi головного бухгалтера емiтента: з 10.03.2016 по 21.08.2017. Фiзична
особа Сiбiлєва Оксана Володимирiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
21.08.2017

призначено

В.о.
головного
бухгалтера

Буряк Алла Василiвна

0

Зміст інформації:
Рiшення про призначення п. Буряк Алли Василiвни на посаду в.о. головного бухгалтера прийнято генеральним директором емiтента
21.08.2017. З 23.08.2017 Буряк Алла Василiвна призначена тимчасово, до прийняття головного бухгалтера, виконуючою обов"язки головного
бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" (далi- емiтент) наказом
генерального директора № 97к вiд 21.08.2017. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Фiзична особа Буряк Алла
Василiвна не надала згоди на розкриття паспортних данних. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє в статутному капiталi
емiтента (у вiдсотках) - 0.
Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посаду: заступник головного бухгалтера ПАТ "Карлiвський машинобудiвний завод"

