Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
25412086
1.4. Місцезнаходження емітента
01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 206-72-53, 206-72-53
1.6. Електронна поштова адреса емітента
t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
http://www.ugmk.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
20.09.2013 р. Наказом Генерального директора Приватного акціонерного товариства
«Українська гірничо-металургійна компанія» (наказ №66-л від 20.09.2013р.) прийнято
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади (від виконання обов’язків) головного бухгалтера департаменту
фінансового АТ «УГМК» заступника головного бухгалтера Дзюбу Віктора Володимировича,
за рішенням Генерального директора, у зв’язку з виходом основного працівника з відпустки
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Посадова особа на розкриття
паспортних даних згоди не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Обіймав дану посаду (виконував обов’язки) головного бухгалтера з 18 червня 2013р.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду (дозволено приступити до виконання службових обов’язків)
головного бухгалтера департаменту фінансового АТ «УГМК» Ємельянову Юлію
Володимирівну, за рішенням Генерального директора у зв’язку з виходом з відпустки по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Посадова особа на розкриття
паспортних даних згоди не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Особу призначено безстроково. До прийняття рішення займала наступні посади: головний
бухгалтер департаменту фінансового АТ «УГМК». Посадова особа непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Пейковіч Младен
підпис, м. п.
23.09.2013 р.

