Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Директор

Бiгуняк Євген Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85000, мiсто Добропiлля, вулиця Київська, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
05508186
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 06250 6-20-90 +38 06250 6-20-30
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

28.04.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

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

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет
(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

27.04.2018

припинено
повноваження

Директор

Бiгуняк Євген Сергiйович

ВЕ 038713
01.06.2001 Єнакiївським МВ УМВС України у
Донецькiй областi

0.00000

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 27 квiтня 2018 року
прийнято рiшення (протокол засiдання Наглядової ради №б/н вiд 27 квiтня 2018 року) про припинення повноважень Директора Товариства
Бiгуняка Євгена Сергiйовича (паспорт ВЕ 038713, виданий Єнакiївським МВ УМВС України у Донецькiй областi 01 червня 2001 року) з 02
травня 2018 року у зв’язку iз його звiльненням з посади за власним бажанням.
Бiгуняк Євген Сергiйович перебував на посадi Директора Товариства з 21 березня 2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй 0 штук, що становить 0,00000%.
27.04.2018

обрано

Директор

Гончарук Антон
Арсентiйович

ВК 279036
04.04.2006 Петровським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй областi

0.00000

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 27 квiтня 2018 року
прийнято рiшення (протокол засiдання Наглядової ради №б/н вiд 27 квiтня 2018 року) про обрання з 03 травня 2018 року Гончарука Антона
Арсентiйовича (паспорт ВК 279036, виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, 04 квiтня 2006 року) на посаду
Директора Товариства (за сумiсництвом) на строк до моменту обрання Наглядовою радою Товариства iншої особи на посаду Директора
Товариства.
Посади, якi обiймав Гончарук А.А. протягом останнiх п’яти рокiв:
- 12.2012 – 09.2013 – ТОВ «ДТЕК», Провiдний юрисконсульт Вiддiлу з правового забезпечення великих проектiв;
- 09.2013 – 11.2015 – ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА», Провiдний юрисконсульт Департаменту з правового забезпечення;

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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)
4

5

6

- 11.2015 – 05.2017 – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», Провiдний юрисконсульт Департаменту з правового забезпечення;
- 05.2017 – 04.2018 – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», Менеджер Офiсу Виконавчого директора.
- 04.2018 – по теперiшнiй час – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», Менеджер Офiсу Генерального директора.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з припиненням повноважень
Директора Товариства Бiгуняка Євгена Сергiйовича з 02 травня 2018 року у зв’язку iз його звiльненням з посади за власним бажанням. Розмiр
пакета акцiй 0 штук, що становить 0,00000%.

