ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
про зміну складу посадових осіб ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» від 24 квітня 2012 року було змінено склад
посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА
ЦЗФ» (далі – «Товариство»), а саме Наглядової ради та Ревізійної комісії. Підставами
такого рішення є затвердження Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» змін статуту Товариства.
Згідно цього рішення було відкликано Наглядову раду Товариства у складі 2-х осіб:
- посадову особу - Голову Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю
"ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (код ЄДРПОУ 34225325).
Володіє 60,853% акцій емітента. Перебувала на посаді 2 роки. Враховуючи те, що особа є
юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі
та посадові злочини немає.
- посадову особу - Члена Наглядової ради Колдунова Григорія Анатолійовича (паспорт:
серiя ВВ номер 703283 виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС Україні в Донецькій області
18.02.1999). Володіє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: головного бухгалтера
фірма «РЕГ», головного бухгалтера ВАТ «Торезський машинобудівний завод», головного
економіста ПО з видобутку антрациту «Сніжнеантрацит», головного бухгалтера шахта
«Північна», головного бухгалтера шахта «Міуська», директор ПП фірма «Юрмала»,
головного бухгалтера шахта «Зоря», головного бухгалтера Шахтоуправління
«Сніжнеантрацит», головного бухгалтера ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля», заступника
директора з економіки та фінансів, директора з економіки та фінансів ВАТ
«Павлоградвугілля», заступник директора з видобутку та збагачення вугілля ТОВ "ДПЕК.
Перебував на посаді 2 роки.
та обрано Наглядову раду Товариства у складі 3-х осіб:
- посадову особу – Члена Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (код ЄДРПОУ 34225325). Володіє 21 447 265
(двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят п’ять) простих
іменних акцій емітента. Місцезнаходження: 83055, місто Донецьк, бульвар Шевченка,
будинок 11, Україна. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про
паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано
строком на 3 роки.
- посадову особу – Члена Наглядової ради ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK
HOLDINGS LIMITED) (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860) Володіє
1(однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, ЮЛІЯ ХАУС, 1066,
Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSE, ThemistoklesDervisStreet, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) інші
засоби зв’язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про
паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано
строком на 3 роки.
- посадову особу – Члена Наглядової ради ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS
B.V.) (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам – 34334895) Володіє
1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: SchipholBoulevard 231 Tower B 5thfloor,
1118BH LuchthavenSchiphol, theNetherlands, інші засоби зв’язку відсутні. Враховуючи те,
що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість
за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

Згідно цього рішення було відкликано Ревізійну комісію Товариства у складі 2-х осіб:
- посадову особу - Голову ревізійної комісії Косицького Костянтина Васильовича
(паспорт: серія ВА номер 002826, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькій
області 04.11.1995р.). Володіє 2 акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: економіста
аудиторської фірми «АУДЄК», внутрішнього аудитора Концерну «Сарепта», провідного
фахівця з оподаткування, заступника головного бухгалтера з оподаткування-начальника
відділу з оподаткування Корпорації «ДТЕК», начальника відділу оподаткування,
Керівника Департаменту податкового планування ТОВ "ДПЕК". Перебував на посаді 1
рік 1місяць. Замість звільненої посадової особи нікого призначено не було.
- посадову особу - Члена ревізійної комісії Якушеву Наталю Володимирівну (паспорт:
серія ВВ номер 072437 виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області
12.10.1997р.). Володіє 1 акцією емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: інженера групи
планування та організації праці та заробітної платні Центрального штабу ВГРЧ Донбасу,
інженера планового відділу фінансово-економічного управління, інженера І категорії
планово-економічного відділу фінансової та соціальної служби, провідного інженера
планово-економічного відділу, провідного інженера з організації та нормування праці
відділу з питань трудових відношень, оплати та нормування праці Центрального штабу
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільної промисловості України,
економіста бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ «Центр
антикризового управління», провідного фахівця контрольно-ревізійної служби Корпорації
«ДПЕК», провідного фахівця відділу операційних аудитів, головного фахівця
департаменту по корпоративному внутрішньому аудиту ТОВ "ДПЕК". Перебувала на
посаді 1рік 1 місяць. Замість звільненої посадової особи нікого призначено не було.

