Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО»

1.2 Організаційно-правова форма
емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента

23269555

1.4 Місцезнаходження емітента

79026, мiсто Львiв, Козельницька, 15

1.5 Міжміський код, телефон та факс
емітента

0322390710 0322390717

1.6 Електронна поштова адреса
емітента

ZonenkoLN@dtek.com

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
www.dtek.com
емітентом для розкриття інформації
1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

03.07.2013 року призначено на посаду головного бухгалтера Товариства (за сумісництвом)
Магеровського Андрія Петровича (Наказ В.о. Генерального директора Товариства №65-к від
03.07.2013 року «Про прийняття на роботу»), у зв'язку зі звільненням 02.07.2013 року головного
бухгалтера Товариства – Холощак Олени Григоріївни.
Магеровський Андрій Петрович, паспорт: КА №058481, виданий Кам'янка – Бузьким РВ УМВС
України у Львівській області 04.03.1996 року.
Призначений на посаду на невизначений строк.
Часткою у статному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймав Магеровський Андрій Петрович протягом своєї діяльності:
04.10.2001 р. - 26.02.2008 р. – заступник головного бухгалтера ЗАО «Фірма «Нафтогазбуд»;
26.02.2008 р. – 08.06.2010 р. – головний бухгалтер ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд»;
01.10.2009 р. – 18.11.2011 р. – головний бухгалтер ТОВ «ЦЕМЕКС»;
21.11.2001 р. – 21.02.2012 р. - провідний економіст сектору планування податків бухгалтерії ПАТ
«ЗАХІДЕНЕРГО»;
21.02.2012 р. – 26.11.2012 р. - начальник сектору з планування податків бухгалтерії ПАТ
«ЗАХІДЕНЕРГО»;
27.11.2012 р. – 08.01.2013 р. – головний спеціаліст департаменту організації обліку ТОВ «ДТЕК
СЕРВІС»;
08.01.2013 р. – по теперішній час – головний спеціаліст відділу організації обліку департаменту по
бухгалтерському обліку та звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС».
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
3.2. В.о. Генерального директора ______________________ М.М. Мальований

(підпис)
М. П.
05.07.2013 року
(дата)

