Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента:
1.2.Організаційно-правова форма
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05508186
емітента
1.4. Місцезнаходження емітента:

86300, Донецька область, м. Кіровське

1.5. Міжміський код, телефон та факс
(06250) 63113,
емітента
(06250) 63081
1.6. Електронна пошта

DogonovaAV @dtek.com

1.7. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

2.Текст повідомлення

28.11.2013 р. Наглядовою Радою ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
було прийнято рішення про зняття з 28 листопада 2013 року з головного інженера
Товариства Іванова Валерія Анатолійовича (Паспорт ВС 256000 виданий Шахтарським
МВ УМВС у Донецькій області 30.06.2000 року) виконання обов’язків та повноважень
Директора Товариства та розірвання 28 листопада 2013 року трудової угоди на період
суміщення посад, укладеної 08 листопада 2013 року між Товариством та Івановим
Валерієм Анатолійовичем на період виконання ним обов’язків та повноважень Директора
Товариства.
Іванов В.А. не володіє акціями Товариства.
Іванов В.А. перебував на посаді з 08.11.2013 року.
Іванов В.А. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
28.11.2013 року Наглядовою Радою ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
було прийнято рішення про обрання Єрьоміна Миколи Сергійовича (паспорт: серія 87 02
№ 387 632, виданий Воргашорським відділом міліції УВС м. Воркута р. Комі 15.03.2002

року, код підрозділу 113-003 ІПН 2072222772 ) на посаду Директора Товариства та
затвердження умов трудового договору (контракту) з ним з 29.11.2013 року до 28
листопада 2016 року (включно), за умови наявності діючого дозволу на
працевлаштування.
Єрьомін М.С. не володіє акціями Товариства.
Єрьоміна М.С. призначено на посаду з 29.11.2013 року.
Єрьомін М.С. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
Єрьомін М.С. обіймав наступні посади :
Директор шахти Дніпровська ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Директор шахти «Степова» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Директор шахтоуправління «Першотравенське» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

3. Підпис

3.1.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор

______________

__Єрьомін М.С.__

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

02.12.2013
(дата)

