Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
2. Код за ЄДРПОУ - 00554514
3. Місцезнаходження: 49024 м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-40-59 / 725-47-58 (056) 725-47-68
5. Електронна поштова адреса: main@dvrb.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації :
dvrb.dp.ua та emitinfo.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
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припинено
ЄДРПОУ юридичної
повноваження)
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1
2
3
4
5
6
Голова
Бланк Максим
08.04.2014
Звільнено Наглядової
0
Ігорович
ради
Зміст інформації:
Повноваження посадовоої особи Бланка Максима Ігоровича, яка займала посаду Голови Наглядової ради,
припинено 03.04.2014 року за власним бажанням Припинення повноважень посадової особи виконано на
підставі власної заяви.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 (чотири) роки.
Згоди на розкриття та оприлюднення паспортних даних посадова особа не надала.
Голова
Нагорнюк Людмила
08.04.2014
Призначено Наглядової
0
Касимівна
ради
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 08.04.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання
від 08.04.2014 року). Посадову особу призначено на посаду, у відповідності з положеннями Статуту
Товариства, зі складу Наглядової ради Товариства. Посадову особу призначено у зв’язку з припиненням
повноважень Голови Наглядової ради за власним бажанням.
Посадова особа Нагорнюк Людмила Касимівна призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до 06.11.2015 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор Першої Київської філії АКБ «Форум»;
Заступник директора Центральної дирекції-директора Першого Київського відділення АКБ
«Форум»;Заступник директора Центральної регіонального центру з роздрібного бізнесу АКБ
«Форум»;Заступник генерального директора ПрАТ «КУА «Форум»; Генеральний директор ПрАТ «КУА
«Форум».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Згоди на розкриття та оприлюднення паспортних даних посадова особа не надала.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Таслицький Л.Я.

