Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Луганський завод гірничого машинобудування"
2. Код за ЄДРПОУ
05400879
3. Місцезнаходження
91493 м. Луганськ, смт. Ювілейне Бондаренко, 5
4. Міжміський код, телефон та факс
0642 346015 0642346015
5. Електронна поштова адреса
lgormash@gts.lg.ua; lggormash@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
www.gormash.org.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ
цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова правління

Шахунов М.С.
(підпис)

М.П.21.04.2015

(ініціали та прізвище керівника)

02.03.2015© SMA

05400879

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 правління
(посада)

Шахунов М.С.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма
3. Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство "Луганський завод гірничого
машинобудування"
Акціонерне товариство

4. Код за ЄДРПОУ

05400879

5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса

0642 346015 0642346015

91493 м. Луганськ, смт. Ювілейне Бондаренко, 5

lgormash@gts.lg.ua;

lggormash@gmail.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.06.2015

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено www.gormash.org.ua
на сторінці

(адреса сторінки)

02.03.2015

© SMA

05400879

(дата)

в мережі 21.04.2015
Інтернет:

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або
припинено повноваження)

Посада(*)

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

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.03.2015

звільнено

Головний бухгалтер

Скоромна Наталія Іванівна

7,781

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято головою правління ПАТ "Луганський завод гірничого машинобудування" 18.09.2014 р..
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу №65к від 18.09.2014р., за власним бажанням у звязку з виходом на пенсію (ст. 38 КЗоТ).
Посадова особа Скоромна Наталія Іванівна (паспорт: серія номер виданий р. ), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 7,7806%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 332285,25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 7.04.1995 р. до 18.09.2014 р..
Попову Тетяну Іллівну тимчасово призначено на посаду замість звільненої особи.
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ "Луганський завод гірничого машинобудування" надаються з недотриманням строку надання інформації згідно
чинного законодавства з причини місцезнаходження Товариства у зоні проведення антитерористичної операції. Підприємство не працювало з липня місяця 2014 року
через потрапляння у зону ведення бойових дій. Інформація надається з настанням можливостей тимчасового перемирря та Наказом №3 від 26.02.2015р. про
тимчасове
відновлення роботи підприємства на період з 02.03.2015 р. до 30.04.2015р.. Публікація інформації у офіційному виданні НКЦПФР не здійснюється за відсутностю
можливості дотримки виконання всіх вимог правил оприлюднення та наявності коштів на сплату за публікацію. Розміщення на власній веб-сторінці підприємства
здійснюється з моменту поновлення ліцензійних умов та можливості доступу до внесення інфрмації на сторінку.

