
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.  

Директор       Круть Сергій Олександрович 

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

  М.П.  
01.10.2014 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ТОВ "Метал Холдінг Трейд"  
2. Організаційно-правова форма 
емітента Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Місцезнаходження емітента 03039 Київ проїзд Саперно-Слобідський, 30 
4. Код за ЄДРПОУ 37412768 
5. Міжміський код та телефон, факс +38 044 525-12-22 +38 044 525-12-22 
6. Електронна поштова адреса 

 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 01.10.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення 187 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку" 02.10.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.metall-holding.com.ua в мережі Інтернет 01.10.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



Дата 
прийняття 

рішення  

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено) 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 
особи або 

повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Паспортні дані фізичної 
особи або 

ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.09.2014  звільнено Директор 
Потапов 
Анатолій 

Олексійович 

д/н д/н 
д/н 0 

Зміст інформації: 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами учасників емітента, який прийняв 
рішення про зміну складу посадових осіб, Протокол №26/14 від 30.09.2014 р. Звільнення 
посадової особи виконано у звязку переведення на іншу посаду. Посадова особа Потапов 
Анатолій Олексійович (паспорт: серія номер виданий р. ), яка займала посаду Директор, 
звільнена з 01.10.2014 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 2 місяці. Замість нього на посаду директора призначено іншу особу. 

30.09.2014  призначено Директор Круть Сергій 
Олександрович 

д/н д/н 
д/н 0 

Зміст інформації: 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами учасників емітента, який прийняв 
рішення про зміну складу посадових осіб. Протокол №26/14 від 30.09.2014 р. Призначення 
посадової особи виконано на підставі рішення про переведення посадової особи з іншої 
посади на посаду Директора. Посадова особа Круть Сергій Олександрович (паспорт: серія 
номер виданий р. ), призначена на посаду Директор з 01.10.2014р. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: без визначення строку. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора з фінансових питань 
ТОВ "Метал Холдінг Трейд". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 
 


