Особлива інформація 29.02.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
23269555
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності):
ПАТ "Західенерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
79026
Область:
Львівська
Район:
Сихівський
Населений пункт:
м.Львів
Вулиця:
Козельницька
Будинок:
15
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0322390717
Номер факсу емітента:
0322390718
Веб-сайт емітента:
www.zakhidenergo.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 29.02.2012
На засіданні Правління, протокол №25 від 29.02.2012, було прийнято рішення про звільнення із 06.03.2012 р. (за
власним бажанням) головного бухгалтера Коростельова Аркадія Валерійовича, паспорт ЕК №155905 виданий 29.03.1996
Севєродонецьким МВ УМВС України в Луганській обл. На посаді перебував із 11.04.2011 р. Непогашеної судимості за
злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
На засіданні Правління, протокол №25 від 29.02.2012, було прийнято рішення про тимчасове переведення на посаду
головного бухгалтера Холощак Олену Григоріївну, паспорт КС №287916 виданий 14.11.2003 Галицьким РВ ЛМУ УМВС
України у Львівській обл.. Попередні посади, які раніше обіймала особа: заступник головного бухгалтера ПАТ
«Західенерго». Призначена на посаду на строк з 07.03.2012 до 06.05.2012. Непогашеної судимості за злочини з
корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
№ Дата
Назва
Зміни
Посада*
Строк,
Прізвище, ім'я, по Паспортні дані
Володіє

з/п прийняття уповноваженого
рішення
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

(призначено,
звільнено
або
відсторонено)

1

2

4

5

1

29.02.2012 Правління

звільнено

Головний
бухгалтер

2

29.02.2012 Правління

призначено

Головний
бухгалтер

3

на який
батькові
особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду
(роки)
6
7
Коростельов
1
Аркадій
Валерійович
0.17

Холощак Олена
Григоріївна

фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**

часткою в
статутному
капіталі
емітента
(відсотки)

8
9
паспорт ЕК №155905 виданий
29.03.1996 Сєверодонецьким МВ
0
УМВС України в Луганській обл.
паспорт КС №287916 виданий
14.11.2003 Галицьким РВ ЛМУ УМВС 0
України в Львівській обл.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Заступник Голови Правління
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Мазяр Володимир Іванович

