Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
31.07.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 31/07/20
(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).
Генеральний директор
(посада)

Мироненко М.І.
(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
Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08135 село Чайки, вул. Валентини Чайки, буд.16
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01387432
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 299-42-25
6. Адреса електронної пошти
corp.viddil@metrobud.kiev.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://metrobud.kiev.ua

15.06.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
04.06.2020
припинено
генеральний директор
Кобiль Василь Петрович
0
повноваження
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу наглядової ради ПАТ "Київметробуд" №42 вiд 04.06.2020р. достраково припинено повноваження генерального директора Товариства Кобiля
Василя Петровича (паспорт МС №125879, виданий Зборiвським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi, 12.02.1997р.) та розiрвано контракт мiж Товариством та
Кобiлем В.П. вiд 16 лютого 2019 року (за угодою сторiн) на пiдставi пункту 5.3. Положення про виконавчий орган Товариства. Кобiль В.П. не володiє часткою у статутному
капiталi емiтента, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
04.06.2020
обрано
генеральний директор
Мироненко Михайло Iванович
0
Дата
вчинення
дії

Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу наглядової ради ПАТ "Київметробуд" №42 вiд 04.06.2020р. обрано (призначено) на посаду генерального директора ПАТ "Київметробуд"
Мироненка Михайла Iвановича (паспорт МВ №513142, виданий Конотопським МВ УДМС України в Сумськiй областi, 23.11.2012р.) у зв'язку з достроковим припиненням
повноважень генерального директора Кобiля Василя Петровича. Мироненко Михайло Iванович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента; особу обрано з 04 червня
2020р. безстроково; протягом останнiх п'яти рокiв - пенсiонер; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Повідомлення підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням:
https://ca.informjust.ua/verify, використовуйте ключ, що додається.

