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.
Директор

Коваль I.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

03.08.2015

М.П.

(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 ПЕМ- ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84302, Краматорськ, Островського, 8
4. Код за ЄДРПОУ
00169845
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 062 389 40 56 +38 044 224 68 24
6. Електронна поштова адреса
RoginaAV@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.08.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

№143 Бюлетень. Цiннi папери України

06.08.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

06.08.2015
(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

31.07.2015

призначено

Головний
бухгалтер

Цибулiна Тетяна
Володимирiвна

ВК 187980
08.10.2005 Ворошиловським РВУМВС України в
м.Донецьку

0.00182539

Зміст інформації:
Згiдно Наказу Директора вiд 31.07.2015 року № 105/к було призначено Цибулiну Тетяну Володимирiвну (паспорт ВК № 187980, виданий
Ворошиловським РВУМВС України в м.Донецьку 08.10.2005 року) Головним бухгалтером ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" з 03.08.2015
року без обмеження термiну. Дотепер зазначена посада не була передбачена органiзацiйною структурою емiтента, у звязку з чим звiльнення з
неї до призначення Цибулiної Т.В. не було.
Цибулiна Т.В. володiє 100 простими iменними акцiями ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ, що становить 0,00182539% статутного капiталу
емiтента.
За останнi 5 рокiв Цибулiна Т.В. обiймала посаду Заступника директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi ПАТ "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ". Загальний стаж роботи Цибулiної Т.В. становить 37 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Цибулiна Т.В. не має.

