Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Генеральний директор

Гнiздицький Вiталiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.11.2017
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84306, м.Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь»
4. Код за ЄДРПОУ
00210602
5. Міжміський код та телефон, факс
06264-69711 06264-67139
6. Електронна поштова адреса
chtv@emss.dn.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.11.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено на сторінці

229(2734) бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

01.12.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

emss.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

01.12.2017
(дата)

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

2

Посада

3

Голова
припинено
29.11.2017
Ревiзiйної
повноваження
комiсiї

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

5

6

Левенштейн
Олександр
Леонiдович

б/д б/д
б/д

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь”, якi вiдбулися
29.11.2017р. (Протокол №2 вiд 29.11.2017р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до
вимог Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження голови Ревiзiйної
комiсiї Товариства Левенштейна Олександра Леонiдовича. Згоди фiзичної особи на оприлюднення
паспортних даних не надано. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 26.04.2013р., з
21.04.2016р., на посадi голови Ревiзiйної комiсiї перебував з 20.02.2014р. Акцiями емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
член
припинено
29.11.2017
Ревiзiйної
повноваження
комiсiї

Кисла Наталiя
Iванiвна

б/д б/д
б/д

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь”, якi вiдбулися
29.11.2017р. (Протокол №2 вiд 29.11.2017р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до
вимог Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної
комiсiї Кислої Наталiї Iванiвни. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 26.04.2013р., з 21.04.2016р. Акцiями емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
член
Романенко
припинено
29.11.2017
Ревiзiйної
Валентин
повноваження
комiсiї
Володимирович

б/д б/д
б/д

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь”, якi вiдбулися
29.11.2017р. (Протокол №2 вiд 29.11.2017р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до
вимог Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної
комiсiї Романенко Валентина Володимировича. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних
даних не надано. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 21.04.2016р. Акцiями емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1
29.11.2017

Посада

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

2

3

4

5

6

обрано

член
Ревiзiйної
комiсiї

Сотнiков
Олександр
Михайлович

б/д б/д
б/д

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь”, якi вiдбулися
29.11.2017р. (Протокол №2 вiд 29.11.2017р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до
вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки
обран Сотнiков Олександр Михайлович. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не
надано. На даний час обiймає посаду Директора з внутрiшнього аудиту АТ «Атоменергомаш». Iншi
посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: начальник iнспекцiї, директор департаменту,
начальник служби внутрiшнього контролю та аудиту, директор з внутрiшнього контролю та аудиту.
Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.11.2017

обрано

член
Ревiзiйної
комiсiї

Сазонова Iрина
Юрiївна

б/д б/д
б/д

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь”, якi вiдбулися
29.11.2017р. (Протокол №2 вiд 29.11.2017р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до
вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки
обрана Сазонова Iрина Юрiївна. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
На даний час обiймає посаду Керiвника проектiв АТ «Атоменергомаш». Iншi посади, якi обiймала
протягом останнiх п’яти рокiв: старший iнспектор, провiдний iнспектор, головний iнспектор,
заступник начальника iнспекцiї, головний спецiалiст, радник служби внутрiшнього контролю та
аудиту. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.11.2017

обрано

член
Романенко
Ревiзiйної
Валентин
комiсiї
Володимирович

б/д б/д
б/д

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь”, якi вiдбулися
29.11.2017р. (Протокол №2 вiд 29.11.2017р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до
вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки
обран Романенко Валентин Володимирович. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних
даних не надано. На даний час обiймає посаду Головного спецiалiста з корпоративних фiнансiв ТОВ
«Регiон». Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: спецiалiст з фiнансiв. Акцiями
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

