Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство
«Шахтоуправління «Покровське»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13498562
1.4. Місцезнаходження емітента
85300 Донецька область, м.
Красноармійськ, пл. Шибанкова 1"а"
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0623595313
1.6. Електронна поштова адреса емітента
buhg@kz1.donetsk.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
www.pokrovskoe.donetsksteel.com
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації відповідно до
Відомості про зміну складу посадових
вимог глави 2 розділу II або інформація про
осіб емітента
іпотечні цінні папери відповідно до вимог
розділу III цього Положення.
2. Текст повідомлення
20.11.2012р. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" прийнято рішення про звільнення та призначення
посадових осіб, а саме:
- звільнено з посади генерального директора Байсарова Леоніда Володимировича (п-т ВВ
301468, виданий Красноармійським МВ УМВС України в Донецькій області 06.02.1998
року), рішення прийняте на підставі п.5 ст. 36 КЗпП України та оформлене протоколом
Наглядової ради від 20.11.2012р. Посадова особа володіє акціями товариства у кількості, що
становить 0,000832% від статутного капіталу товариства. Посадова особа обіймала дану
посаду з 26.01.2010р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
- призначено на посаду виконуючого обов`язки генерального директора Головка Юрія
Івановича (п-т МЕ 633217, виданий Красноармійським МРВ УМВС України в Донецькій
області 09.11.2004р.), протокол наглядової ради про призначення від 20.11.2012р. Посадова
особа акціями товариства не володіє. Посадову особу призначено до призначення
генерального директора. До призначення особа займала посади учня гірничого робітника
підземного, гірничого робітника очистного забою, горного майстра, помічника начальника
дільниці, заступника начальника дільниці, начальника дільниці, начальника зміни,
начальника дільниці, заступника начальника дільниці, помічника начальника дільниці,
начальника дільниці, заступника директора з виробництва, голови правління, директора
шахти-заступника генерального директора, заступника директора з виробництва, директора
шахти - заступника генерального директора, директора шахти - першого заступника
генерального директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.О. Генерального директора

Головко Ю.І.
21.11.2012р.

