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.
Генеральний директор

Кiтам Костянтин Фридольфович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

16.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, будинок 1А
4. Код за ЄДРПОУ
00176549
5. Міжміський код та телефон, факс
+380627762203 +380627762203
6. Електронна поштова адреса
KolodaGE@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.05.2017
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*

92 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку"

18.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

в
3.
http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/oktyabrskaya/ мережі
Повідомлення
Інтернет

розміщено на
сторінці
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.04.2017

обрано

Генеральний
Директор

Кiтам Костянтин
Фридольфович

ВЕ 812571
17.05.2002 Добропiльський МРВ УМВС України у
Донецькiй областi

0

Зміст інформації:
03.04.2017 року Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" на пiдставi п. 16.11.1 (1) Статуту Товариства, прийняла рiшення про
обрання Кiтама Костянтина Фридольфовича Генеральним директором ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з 05.04.2017 року на строк 3 (три)
роки.
Кiтам Костянтин Фридольфович, паспорт ВЕ № 812571, виданий Добропiльський МРВ УМВС України у Донецькiй областi 17.05.2002 року;
пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади,
якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
05.04.2011-04.04.2017 - Генеральний Директор ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ".

