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

підпис

Коваль I.I.
(прізвище та ініціали керівника)

(посада)

03.06.2014

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
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
83001, Донецьк, Челюскiнцiв, 151
4. Код за ЄДРПОУ
00169845
5. Міжміський код та телефон, факс
(062)3870986 (062)3870986
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

03.06.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

104 (3901) Газета "Бюлетень. Цiннi папери
06.06.2014
України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

06.06.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
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

02.06.2014

обрано

Директор

Коваль Iгор Iванович

ВС 316103
22.06.2000 Ясинуватським МВ УМВС України в
Донецькiй областi

0.00016

Зміст інформації:
02.06.2014 р. Наглядовою Радою ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» було прийнято рiшення про переобрання Директором Товариства
Коваля Iгоря Iвановича з 02.06.2014 року по 01.06.2017 року (включно).
Коваль Iгор Iванович (паспорт ВС №316103, виданий Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.06.2000 р.) володiє 9 простими
iменними акцiями Товариства.
Коваль I.I. перебував на посадi Директора Товариства з 05.04.2011 року та згiдно з положеннями Статуту Товариства продовжував виконувати
повноваження та функцiї, а також нести обов’язки Директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про
переобрання (або обрання iншої особи) на посаду Директора Товариства, тобто до 02.06.2014 року.
Коваль I.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

