Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
____20 березня 2020 року______________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
N__20/1-03.2020__ (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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне 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

20.03.2020

припинено
повноваження

генеральный
директор

Макаров Андрій
Володимирович

-

0

Зміст інформації:
20.03.2020р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "ДЕТЗ", а саме, достроково припинено повноваження генерального директора
Макарова Андрія Володимировича на підставі рішення наглядової ради (протокол від 20.03.2020р.). Рішення прийняте в зв’язку з
корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 10.04.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
20.03.2020

обрано

генеральный
директор

Макаров Андрій
Володимирович

-

0

Зміст інформації:
20.03.2020р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ "ДЕТЗ", а саме, обрано з 21.03.2020р. на посаду генерального директора
Макарова Андрія Володимировича на підставі рішення наглядової ради (протокол від 20.03.2020р.). Рішення прийняте у зв’язку з
корпоративною необхідністю. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: начальник
юридичного відділу, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

