
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

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Шуклiн Л.І.

(прізвище та ініціали керівника)

 

  22.04.2016

(дата)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пров. Вологодський,
буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ 00110993

5. Міжміський код та телефон, факс (0612) 279-13-12, (061) 279-13-53

6. Електронна поштова адреса energo@ute.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 20.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

77(2331), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

21.04.2016

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.yte.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 22.04.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}



ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено обрано

або припинено
повноваження)

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

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,

орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки
в статутному

капіталі
емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

19.04.2016 Звільнено Головний
бухгалтер

Радiонова Марина
Сергiївна

д/н, д/н, д/н 0

Зміст інформації:

Посадова особа Головний бухгалтер Радiонова Марина Сергiївна (фізична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) звільнена з посади 19.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%);
на посаді особа перебувала 8 років та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Орган, що прийняв рішення про звільнення - Голова правлiння, причина прийняття цього рішення: власне бажання
особи; підстави: Наказ Голови правління № 46/к від 19.04.2016р.

19.04.2016 Призначено Головний
бухгалтер

Носік Олена Андріївна д/н, д/н, д/н 0

Зміст інформації:

Посадова особа Головний бухгалтер Носік Олена Андріївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних) призначена на посаду 19.04.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади,
які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рішення про призначення -
Голова правлiння, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Наказ Голови правління № 46/к від
19.04.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну
посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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