Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.05.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 18/05-01
(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).

директор



Марчук О.М.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"
2. Організаційно-правова форма:
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	04116, м.Київ, Київ, Маршала Рибалки, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	31815603
5. Міжміський код та телефон, факс:
	(+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91
6. Адреса електронної пошти:
	office@gaztek.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://gaztek.prat.ua/
18.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)
(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
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
17.05.2021
припинено повноваження
Голова Наглядової ради
Левицька-Огай Тетяна Ярославівна

0
Зміст інформації:
17.05.2021 року Емітент, виконавчий орган Емітента та члени Наглядової ради Емітента отримали Повiдомлення акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED, компанія, що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним номером 193914, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Діонісіоу Ареопагітоу, 17, Нікосія Строволос, 2045, Кіпр, власник пакета акцій у кількості 3000 штук, що становить 24% від загальної кількості акцій) датоване 05.05.2021 року про припинення повноважень Левицької-Огай Тетяни Ярославівни як представника акціонера у Наглядовiй радi. Дострокове припинення повноважень за умови отримання Емітентом письмового повідомлення від акціонера про заміну члена Наглядової ради, який є представником такого акціонера, передбачено положеннями Договору, що укладений між членом Наглядової ради та Емітентом та Положенням про Наглядову раду Емітента.
Згiдно отриманого повiдомлення Левицьку-Огай Тетяну Ярославівну 17.05.2021 р. вiдкликано з посади голови Наглядової ради. Пані Левицька-Огай Т.Я. була обрана на посаду члена Наглядової ради згідно рішення Річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 25.04.2019 року (Протокол № 25/04) на термін  з 25.04.2019 до 24.04.2022 включно.  Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 25-19/04 вiд 25.04.2019 року) члена Наглядової ради панi Левицьку-Огай Т.Я. було обрано на посаду Голови Наглядової ради емiтента з 25.04.2019 року. Відповідно, Договір №1/19 від 25.04.2019 року з членом Наглядової ради ПрАТ "ГАЗТЕК" Левицькою-Огай Тетяною Ярославівною припинено автоматично 17.05.2021 року. Останнім днем перебування Левицької-Огай Тетяни Ярославівни на посаді члена Наглядової ради (голови Наглядової ради) є 17.05.2021 року. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв панi Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй ПАТ "СБЕРБАНК". Iнших посад в емiтентi дана особа не займала.
17.05.2021
набуто повноважень
Голова Наглядової ради 
Левицька Мирослава Михайлівна 

0
Зміст інформації:
Згідно до Положення про Наглядову раду ПрАТ "Газтек" у разі відкликання свого представника з посади члена Наглядової ради акціонер одночасно надає інформацію про іншого представника у Наглядовій раді на заміну.  
Так, 17.05.2021 року Емітент, виконавчий орган Емітента та члени Наглядової ради Емітента отримали Повiдомлення акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED, компанія, що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним номером 193914, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Діонісіоу Ареопагітоу, 17, Нікосія Строволос, 2045, Кіпр, власник пакета акцій у кількості 3000 штук, що становить 24% від загальної кількості акцій) датоване 05.05.2021 року про припинення повноважень Левицької-Огай Тетяни Ярославівни як представника акціонера у Наглядовiй радi та призначення Левицької Мирослави Михайлівни представником акціонера у Наглядовій раді Емітента. Левицька Мирослава Михайлівна набула повноважень члена Наглядової ради з 18.05.2021 року по 24.04.2022 року включно.  
Крім того, рішенням засідання Наглядової ради Емітента від 17.05.2021 року (Протокол № 17-21/05) Левицьку Мирославу Михайлівну з 18.05.2021 року обрано Головою Наглядової ради. Левицька М.М. набула повноважень Голови Наглядової ради на строк з 18.05.2021 до 24.04.2022 включно.
Пані Левицька М.М. має вищу освіту (інженер-технолог; Львівський Поліграфічний Інститут імені Івана Федорова, р/з - 1979 р.). Останнi п'ять рокiв панi Левицька М.М. є пенсіонером (набула статусу в зв'язку із досягненням пенсійного віку), до цього займала посаду директора по виробництву ДП «Такі Справи». Загальний трудовий стаж складає 41 рік.  В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє.
Iнших посад в Емiтентi дана особа не займала. 


