Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(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).

в.о. голови правління



Логвиненко В.М.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
2. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	51217 смт.Меліоративне, Заводська,1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	01033409
5. Міжміський код та телефон, факс
	0569340417, 0569341161
6. Адреса електронної пошти
	zhbi@emitent.net.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.zhbi.com.ua/
30.04.2019

(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 або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
30.04.2019
обрано
голова наглядової ради - акціонер
Сосновський Мирон Ярославович

0,000006
Зміст інформації:
Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2019р. Протокол № 10/2019 було прийнято:

По дванадцятому питанню Порядку денного:
    "Обрання Наглядової ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував:
Не припиняти повноваження голови та членів наглядової Ради Товариства, та продовжити повноваження голови та членів Наглядовоі ради товариства строком на 3 (три) роки:
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
       У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12914254 	Голосів	100  %
			
Голосувало "За"                                                            	12914254 	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	                                                     0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	                                                     0	Голосів	0  %
Не брали участь у голосуванні                                       	0	Голосів	0  %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0  %
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення з цього питання приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол №12 від 30.04.2018 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.5.  У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2019 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах - 8 осіб, які мають 12918650 штук простих іменних акцій.
На дату складання переліку акціонерів станом на 23.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 
Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ"НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" зареєструвалось 6 акціонерів (їх представника), яким належить 12914254 штук голосуючих простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 30.04.2019 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії. 
На момент закінчення реєстрації акціонерів - 08.20 годин 30.04.2019р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ___ акціонери, які сукупно є власниками 12914254_ голосуючих простих іменних акцій ПАТ "НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (що складає _99,966 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 30.04.2019 р. 


30.04.2019
обрано
член наглядової ради - акціонер
Савчук Андрій Вікторович

9,822625
Зміст інформації:
Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2019р. Протокол № 10/2019 було прийнято:

По дванадцятому питанню Порядку денного:
    "Обрання Наглядової ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував:
Не припиняти повноваження голови та членів наглядової Ради Товариства, та продовжити повноваження голови та членів Наглядовоі ради товариства строком на 3 (три) роки:
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
       У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12914254 	Голосів	100  %
			
Голосувало "За"                                                            	12914254 	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	                                                     0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	                                                     0	Голосів	0  %
Не брали участь у голосуванні                                       	0	Голосів	0  %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0  %
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення з цього питання приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол №12 від 30.04.2018 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.5.  У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2019 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах - 8 осіб, які мають 12918650 штук простих іменних акцій.
На дату складання переліку акціонерів станом на 23.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 
Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ"НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" зареєструвалось 6 акціонерів (їх представника), яким належить 12914254 штук голосуючих простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 30.04.2019 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії. 
На момент закінчення реєстрації акціонерів - 08.20 годин 30.04.2019р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ___ акціонери, які сукупно є власниками 12914254_ голосуючих простих іменних акцій ПАТ "НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (що складає _99,966 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 30.04.2019 р. 


30.04.2019
обрано
член наглядової ради - акціонер
Глебов Олександр Борисович

0,012921
Зміст інформації:
Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2019р. Протокол № 10/2019 було прийнято:

По дванадцятому питанню Порядку денного:
    "Обрання Наглядової ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував:
Не припиняти повноваження голови та членів наглядової Ради Товариства, та продовжити повноваження голови та членів Наглядовоі ради товариства строком на 3 (три) роки:
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
       У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12914254 	Голосів	100  %
			
Голосувало "За"                                                            	12914254 	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	                                                     0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	                                                     0	Голосів	0  %
Не брали участь у голосуванні                                       	0	Голосів	0  %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0  %
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення з цього питання приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол №12 від 30.04.2018 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.5.  У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2019 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах - 8 осіб, які мають 12918650 штук простих іменних акцій.
На дату складання переліку акціонерів станом на 23.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 
Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ"НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" зареєструвалось 6 акціонерів (їх представника), яким належить 12914254 штук голосуючих простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 30.04.2019 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії. 
На момент закінчення реєстрації акціонерів - 08.20 годин 30.04.2019р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ___ акціонери, які сукупно є власниками 12914254_ голосуючих простих іменних акцій ПАТ "НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (що складає _99,966 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 30.04.2019 р. 


30.04.2019
обрано
член наглядової ради - представник акціонера
Рибянцева Наталія Іванівна директор Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод
31761218
0,300002
Зміст інформації:
Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2019р. Протокол № 10/2019 було прийнято:

По дванадцятому питанню Порядку денного:
    "Обрання Наглядової ради Товариства."

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував:
Не припиняти повноваження голови та членів наглядової Ради Товариства, та продовжити повноваження голови та членів Наглядовоі ради товариства строком на 3 (три) роки:
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
       У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12914254 	Голосів	100  %
			
Голосувало "За"                                                            	12914254 	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	                                                     0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	                                                     0	Голосів	0  %
Не брали участь у голосуванні                                       	0	Голосів	0  %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0  %
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення з цього питання приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол №12 від 30.04.2018 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;
     12.5.  У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2019 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах - 8 осіб, які мають 12918650 штук простих іменних акцій.
На дату складання переліку акціонерів станом на 23.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій. 
Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ"НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" зареєструвалось 6 акціонерів (їх представника), яким належить 12914254 штук голосуючих простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 30.04.2019 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії. 
На момент закінчення реєстрації акціонерів - 08.20 годин 30.04.2019р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ___ акціонери, які сукупно є власниками 12914254_ голосуючих простих іменних акцій ПАТ "НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (що складає _99,966 % від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 30.04.2019 р. 


30.04.2019
припинено повноваження
голова ревізійної комісії
Малішевська Олена Петрівна
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Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2019р. Протокол № 1/2019  затверждений Статут Товариства в новій редакції.
У зв'язку з тим, що рішенням загальних зборів товариства було прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства якими було затверджено, що Ревізійна комісія у складі органів Товариства не створюється, питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства на голосування не виносилося.
Тому повноваження Голови ревізійної комісії вважаються припиненими.
 Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Малiшевська Олена Петрiвна
 Рік народження
	1971
 Освіта
	вища
 Стаж роботи (років)
	10
 Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв", 01033409, Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" посада - заступник головного бухгалтера. код 01033409 смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область. паспорт №310958
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.07.2008, обрано не визначено



