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Зміна складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
За рішенням річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» від 17.04.2013р. (Протокол № 2/2013 від 17.04.2013 р.)
відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме відкликано та достроково припинено
повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
• компанії DTEK Investments B.V. (ДТЕК Інвестментс Б.В.), яка володіє 2 акціями, що становить
0.0000 відсотків статутного капіталу Товариства. Компанію DTEK Investments B.V. було обрано до
складу Ревізійної комісії Товариства 04.04.2012 року (підстава протокол Річних Загальних зборів
акціонерів від 04.04.2012р.) , що становить 1 рік. Як юридична особа, непогашеної судимості за
злочини, вчинені з корисливих мотивів та злочини у сфері господарської, службової діяльності,
компанія DTEK Investments B.V. мати не може;
• компанії DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.), яка володіє 2 акціями Товариства, що
становить 0.0000 відсотків статутного капіталу Товариства. Компанію DTEK Holdings B.V. було
обрано до складу Ревізійної комісії Товариства 04.04.2012 року (підстава протокол Річних
Загальних зборів акціонерів від 04.04.2013 року), що становить 1 рік. Як юридична особа
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів та злочини у сфері
господарської, службової діяльності, компанія DTEK Holdings B.V. мати не може.
Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень було затвердження нової
редакції Статуту Товариства, якою не передбачено наявність Ревізійної комісії.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
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