Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
____17 квітня 2019 року______________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
N__17/1-04.2019__ (вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Макаров Андрій Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85307, Донецька обл., місто Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, будинок 7А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00174740
5. Міжміський код та телефон, факс
0623458882
6. Адреса електронної пошти
makarov.detz@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2019

припинено
повноваження

голова
наглядової
ради

Гурєєв Максим
Костянтинович

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (припинено) повноваження голови наглядової ради
Гурєєва Максима Костянтиновича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в зв’язку з
корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 24.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

припинено
повноваження

член
наглядової
ради

Клименко Андрій
Володимирович

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради
Клименка Андрія Володимировича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в зв’язку з
корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 24.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

припинено
повноваження

член
наглядової
ради

Плотнікова Ірина
Миколаївна

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради
Плотнікової Ірини Миколаївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в зв’язку з

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 24.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

припинено
повноваження

член
наглядової
ради

Біленко Антон
Олександрович

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради
Біленка Антона Олександровича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в зв’язку з
корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 24.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

припинено
повноваження

член
наглядової
ради

Куринний Валерій
Михайлович

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради
Куринного Валерія Михайловича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в зв’язку з
корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 24.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

припинено
повноваження

голова
ревізійної
комісії

Єрохіна Ольга Віталіївна

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (достроково припинено) повноваження голови
ревізійної комісії Єрохіної Ольги Віталіївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

зв’язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

припинено
повноваження

члена
ревізійної
комісії

Пономарьова Тетяна
Леонідівна

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (достроково припинено) повноваження члена ревізійної
комісії Пономарьової Тетяни Леонідівни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в
зв’язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

припинено
повноваження

члена
ревізійної
комісії

Комар Олександр
Петрович

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, відкликано (достроково припинено) повноваження члена ревізійної
комісії Комара Олександра Петровича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте в зв’язку
з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 03.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.04.2019

обрано

голова
наглядової
ради

Куринний Валерій
Михайлович

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, обрано на посаду голови та члена наглядової ради Куринного
Валерія Михайловича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.) та рішення наглядової ради (протокол від

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

17.04.2019р.). Рішення прийняте у зв’язку з корпоративною необхідністю. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3
роки. До обрання займала посади: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є
представником акціонера NYSTELLA HOLDINGS LIMITED (НІСТЕЛЛА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер НЕ 291491.
17.04.2019

обрано

член
наглядової
ради

Овсянніков Юрій
Вікторович

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, обрано на посаду члена наглядової ради Овсяннікова Юрія
Вікторовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте у зв’язку з корпоративною
необхідністю. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: генеральний директор.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «САВІ», код за
ЄДРПОУ: 20367116.
17.04.2019

обрано

член
ревізійної
комісії

Марічева Лариса
Олександрівна

-

0

Зміст інформації:
17.04.2019р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ "ДЕТЗ", а саме, обрано на посаду члена ревізійної комісії Марічеву Ларису
Олександрівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 17.04.2019р.). Рішення прийняте у зв’язку з корпоративною
необхідністю. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: начальник відділу
податкового супроводження, начальник відділу податкового супроводження та обліку. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

