
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МАГНІТ» 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 14309540 
3. Місцезнаходження: 19001 Черкаська область, місто Канiв, вулиця Ленiна, будинок 161 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(4736) 3-81-96, 3-81-96 
5. Електронна поштова адреса: 14309540@afr.com.ua, magnit@ck.ukrtel.net. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://magnit.ck.ua/ 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол № 03/15 від 31.03.2015р.) на 
підставі п.9.26.12) Статуту  припинено повноваження Члена правління, першого заступника 
голови правління, головного інженера Андрущенка Миколи Михайловича (паспорт серія НЕ № 
250771 виданий Канівським МРВ УМВС в Черкаській області 30.08.2002 року) у зв'язку із 
припиненням трудових відносин, звільненням з роботи за власним бажанням з 31.03.2015р. ( 
наказ №  3к(з)  від 31.03.2015р.). Особа володіє акціями товариства в кількості 2160 штук, що 
становить  0,0095 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі 540,00 грн. Особа перебувала на посаді з  07.05.2013 року по 31.03.2015 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол № 03/15 від 31.03.2015р.) на 
підставі п.9.26.12) Статуту обрано Членом правління товариства головного бухгалтера Пінчук 
Тетяну Віталіївну (паспорт серія НС № 187271 виданий Канівським МРВ УМВС в Черкаській 
області 12.12.1996 року). Особа не володіє часткою у статутного капіталу товариства. Строк на 
який обрано: до закiнчення трирiчного термiну дiї повноважень складу Правління, обраного 
рішенням Наглядової ради товариства (Протокол № 04/13 від 07.05.2013 року). Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
III. Підпис  

 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Голова правління  Чернов Сергiй Миколайович 31.03.2015 


