Особлива інформація 28.04.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
23269555
Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Скорочене найменування емітента (за наявності):
ПАТ «ДТЕК 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:
0322390710
Номер факсу емітента:
0322390717
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): 28.04.2012
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», яке відбулося 28.04.2012, прийнято рішення:
- обрати Сердюкова Романа Петровича на посаду Генерального директора ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" з 15 травня
2012 року строком на 3 (три) роки. Володіє особисто 50 простими іменними акціями Товариства, що становить 0,00039%
Статутного капіталу. Обрано на строк - 3 (три) роки. Підстава: рішення Наглядової ради. Назви посад, які раніше
обіймала особа: із 22.04.2011 - генеральний директор ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», з 04.2010 по 04.2011 – Голова Правління
ВАТ «Дніпроенерго», з 06.09 по 03.2010 - Директор СО «Зуївська ТЕС» ТОВ «Східенерго», з 10.2006 по 05.2009 заступник генерального директора з комерційних питань, заступник генерального директора із забезпечення
виробництва ВАТ «Донбасенерго». Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері
господарської, службової діяльності не має.
- припинити з 14 травня 2012 року повноваження Мазяра Володимира Івановича як тимчасово виконуючого
обов’язки Генерального директора ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО". Володіє особисто 26 простими іменними акціями

Товариства, що становить 0,0002% Статутного капіталу. Підстава: рішення Наглядової ради. На посаді перебував з
30.03.2012. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,
службової діяльності не має.
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Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
В. о. обов"язки генерального директора
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Мазяр Володимир Іванович

