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.
Голова правлiння

Дегерменджи Сергiй Євгенiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

15.01.2015
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод крупних електричних машин"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
74900, Новая Каховка , Першотравнева,35А
4. Код за ЄДРПОУ
30769085
5. Міжміський код та телефон, факс
05549 79500 05549 79500
6. Електронна поштова адреса
zkem@nk.rosenergomash.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.01.2015

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

13(2017) Вiдомостi НКЦПФР

21.01.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

zkem.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.01.2015
(дата)

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

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

15.01.2015

припинено
повноваження

Голова
правлiння

Лебьодкiн Сергiй
Вiкторович

0

Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови правлiння Товариства Лебьодкiна Сергiя
Вiкторовича згiдно з поданої заяви. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi:7 рокiв. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє;
непогашеної судимостi закористливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
15.01.2015

припинено
повноваження

Член
правлiння

Дегерменджи Сергiй
Євгенiйович

0

Зміст інформації:
Наглядовою радою товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена правлiння Товариства Дегерменджи Сергiя
Євгенiйовича. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi:1,5 роки. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє; непогашеної
судимостi закористливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
15.01.2015

обрано

Голова
правлiння

Дегерменджи Сергiй
Євгенiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Завод крупних електричних машин" Дегерменджи Сергiя Євгенiйовича обрано
Головою правлiння АТ "ЗКЕМ". Обгрунтування змiн: припинення повноважень Голови правлiння. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi
посади: начальник цеху з ремонту технiчного обладнання, заступника начальника управлiння якостi продукцiї, директора з якостi, член правлiння
АТ «ЗКЕМ» (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi емiтента не має, згоди на розголошення
паспортних даних не надано). Особу обрано на 1рiк.
15.01.2015

обрано

Член
правлiння

Воронцов Володимир
Вiкторович

0

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
прийняття
або припинено
рішення
повноваження)
1

2

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Завод крупних електричних машин" Воронцова Володимира Вiкторовича
обрано членом правлiння АТ "ЗКЕМ". Обгрунтування змiн: припинення повноважень члена правлiння. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi
посади: начальник планово-дiспечерського вiддiлу, директор з виробництва АТ «ЗКЕМ» (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, частки у статутному капiталi емiтента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано). Особу обрано на 3роки.

