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.
Голова правлiння

Крячко Денис Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ»
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
54000, м. Миколаїв, Погранична, 159
4. Код за ЄДРПОУ
05410263
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
6. Електронна поштова адреса
Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

78 (2583) Вiдомостi НКЦПФР

25.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

https://mk.104.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2017
(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

5

6

21.04.2017

обрано

Голова
Наглядової
ради

Девiд Ентонi Ховард
Браун (David Antony
Howard Brown)

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №21/04-2017 засiдання Наглядової ради ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" вiд 21.04.2017 року прийнято рiшення обрати Головою
Наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих
iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Посадову особу обрано з 21.04.2017р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
21.04.2017

обрано

Секретар
Наглядової
ради

Мiлькевич Вiталiй
Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №21/04-2017 Наглядової ради ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" вiд 21.04.2017 року прийнято рiшення обрати секретарем Наглядової
ради Мiлькевича Вiталiя Павловича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES
LIMITED), HE 290927, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на
розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Iнформацiя щодо iнших
посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову
особу обрано з 21.04.2017р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.

