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.
В.о.Голови правління
(посада)

Бойчук Володимир
Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

06.04.2016

М. П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство
Дніпропетровський тепловозоремонтний завод
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпропетровськ академіка Белелюбського,7
4. Код за ЄДРПОУ: 00659101
5. Міжміський код та телефон, факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
6. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Повідомлення
68 Бюлетень "Відомості Національної комісії з
опубліковано у
цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

www.dtrz.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

06.04.2016
(дата)

08.04.2016
(дата)

06.04.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття
рішення

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

Посада*

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

1

2

3

4

05.04.2016

Член
припинено
Наглядової
повноваження
ради

Завгородній Олександр
Вікторович

Паспортні дані фізичної особи
Розмір частки в
(серія, номер, дата видачі,
статутному капіталі
орган, який видав)** або код за
емітента (у відсотках)
ЄДРПОУ юридичної особи
5

6
0

Зміст інформації:
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням
ПАТ"Укрзалізниця" від 05.04.2016року.
Припинення повноважень
посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 15 від 05.04.2016 року.
Повноваження посадової особи Завгородній Олександр Вікторович(особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ),
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинено.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.
Нікого не призначено на займаєму ним посаду .
____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

