Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Дерлеменко Валерiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85300, мiсто Красноармiйськ, вулиця Шмидта, будинок 3
4. Код за ЄДРПОУ
00191738
5. Міжміський код та телефон, факс
(06239)2-04-10,9-63-83, 062(332-07-51)
6. Електронна поштова адреса
raylyan@gir.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

72 Бюлетнь "Вiдомостi НКЦПФР"

14.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.dinas.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.04.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

12.04.2016

припинено
повноваження

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

Член
ВВ 275680
(Голова)
Немсадзе Гурам Гiвiйович 04.01.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон.
наглядової
обл.
ради

6

0

Зміст інформації:
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Немсадзе Гурам Гiвiйович, паспорт: ВВ 275680 Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон.
обл., 04.01.1998, припинено повноваження (вiдкликано) достроково (за сiмейними обставинами), згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
(протокол вiд 12.04.2016р.). В Статутному капiталi розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 15.04.2014р.
12.04.2016

припинено
повноваження

Член
наглядової
ради

Спiвак Євген Леонiдович

ВВ 134117
26.11.1997 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл.,

0

Зміст інформації:
Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл.,
26.11.1997, припинено повноваження (вiдкликано) достроково у зв'язку iз голосуванням шляхом кумулятивного голосування, згiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 12.04.2016р.). В Статутному капiталi розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 15.04.2014р.
12.04.2016

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
наглядової
ради

Фоменко Юрiй
Вiкторович

ВВ 707787
24.05.1999 Селидiвським МВ УМВС України в
Донецькiй обл.

0

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

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Посадова особа, Член наглядової ради, Фоменко Юрiй Вiкторович, паспорт ВВ 707787 Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.,
24.05.1999, припинено повноваження (вiдкликано) достроково (за сiмейними обставинами), згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
(протокол вiд 12.04.2016р.). В Статутному капiталi розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 15.04.2014р.

12.04.2016

обрано

Член
(Голова)
Джоджуа Реваз Анзорович
наглядової
ради

ВТ 014571
05.07.2013 Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС
Українив Донецькiй обл.

0

Зміст інформації:
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Джоджуа Реваз Анзорович, паспорт ВТ 014571 Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС
Українив Донецькiй обл., 05.07.2013, обрано (призначено) членом наглядової ради - згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2016р.) та згоди на обрання та обраний головою – згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд
12.04.2016). В Статутному капiталi розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Обраний (призначений) на строк 3 роки. Iншi посади протягом останнiх п'яти рокiв – директор з економiки та фiнансiв.
12.04.2016

обрано

Член
наглядової
ради

Каракай Олександр
Олександрович

ВА 679727
22.05.1997 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй областi

0

Зміст інформації:
Посадова особа, Член наглядової ради, Каракай Олександр Олександрович, паспорт ВА 679727 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй областi, 22.05.1997, обрано (призначено) згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд
12.04.2016р.) та згоди на обрання. В Статутному капiталi розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Обраний (призначений) на строк 3 роки. Iншi посади протягом останнiх п'яти рокiв – начальник департамента з
органiзацiї закупок, директор з економiки та фiнансiв.
12.04.2016

обрано

Член

Спiвак Євген Леонiдович

ВВ 134117

0

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

2

Посада

3
наглядової
ради

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

26.11.1997 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл.

Зміст інформації:
Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл.,
26.11.1997, обрано (призначено/переобрано) згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд
12.04.2016р.) та згоди на обрання. В Статутному капiталi розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Обраний (призначений) на строк 3 роки. Iншi посади протягом останнiх п'яти рокiв – заступник генерального
директора, член наглядової ради.

