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.

02.06.2015
(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
finances@dinas.com.ua

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

02.06.2015
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

102 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
03.06.2015
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.dinas.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

03.06.2015
(дата)

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

Посада

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)

1

2

3

4

5

6

02.06.2015

звільнено

Головний
бухгалтер

Горєлова Вiкторiя
Вiкторiвна

СТ 213602
27.07.2010 Київським РВ ДМУ ГУМВС України в
Донецькiй обл.

0

Зміст інформації:
Головний бухгалтер Горєлова Вiкторiя Вiкторiвна (паспорт: СТ 213602 Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл., 27.07.2010)
звiльнено 02.06.2015р. згiдно поданої заяви та Наказу № 478к вiд 02.06.2015р. Перебувала на посадi з 11.11.2013р. В СК розмiром пакету акцiй
або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
02.06.2015

призначено

Головний
бухгалтер

Мялковська Нiла
Євгенiвна

ВА 662153
02.04.1997 Красноармiйським МВУМВС в Донецькiй
областi

0

Зміст інформації:
Головний бухгалтер Мялковська Нiла Євгенiвна (паспорт: ВА 662153 Красноармiйським МВУМВС в Донецькiй областi, 02.04.1997)
призначено 02.06.2015р. згiдно поданої заяви та Наказу № 478к вiд 02.06.2015р. Виконання повноважень з 03.06.2015р. Призначено на
невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Iншi
посади протягом ост. 5р.: гол. бухгалтер, заст. гол.бухгалтера, гол.бухгалтер.

