
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.  

 

В.о. генерального 
директора 

      Фортуна Вадим Олександрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

  
М.П. 

 
17.07.2017 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство Науково-дослiдний та проектний iнститут по збагаченню та 
агломерацiї руд чорних металiв "Механобрчормет" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

50086, м. Кривий Рiг, вул. Телевiзiйна, 3 

4. Код за ЄДРПОУ 

04689352 

5. Міжміський код та телефон, факс 

056-440-59-17 

6. Електронна поштова адреса 

mekhanobr@riad.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.07.2017

(дата)

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

Вiдомостi НКЦПФР 19.07.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці 

http://mekhanobrchormet.com.ua/pages/view
в мережі 
Інтернет  

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.07.2017 
припинено 

повноваження 
Генеральний 
директор 

Фортуна Вадим 
Олександрович  

0 

Зміст інформації: 

Згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ НДПI "Механобрчормет" № 5 вiд 14.07.2017 р. припинено повноваження генерального 
директора Товариства Фортуни Вадима Олександровича. та розiрвано з ним контракт № 728 вiд 10.02.2017. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 

14.07.2017 обрано 
В.о. 

генерального 
директора 

Фортуна Вадим 
Олександрович  

0 

Зміст інформації: 

Згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ НДПI "Механобрчормет" № 5 вiд 14.07.2017 р. обрано особою, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження генерального директора ПАТ НДПI "Механобрчормет", Фортуну Вадима Олександровича до моменту 
визначення переможця конкурсного вiдбору керiвника Товариства та його призначення на посаду у порядку встановленому законодавством 
України та установчими документами Товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями 
емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 

 


