
Титульний аркуш Повідомлення

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор-голова 
Правління

(посада)
______________________

(підпис)

Шаповалов Олександр 
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

М. П. 22.11.2012
(дата)

1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" -МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова 
форма Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122
1.4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 30939178

1.5. Міжміський код та 
телефон, факс 0623325452, 0623325452

1.6. Електронна поштова 
адреса ds@urc.kiev.ua

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 22.11.2012
(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у
226_Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

26.11.2012
(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці 
(за наявності) - в мережі Інтернет 22.11.2012

(дата)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" -МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних .

Дата прийняття 
рішення

Зміни (призначено 
або звільнено) 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 ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6

22.11.2012 Призначено Генеральний директор 
- голова Правління Шаповалов Олександр Володимирович ВВ 444834 13.05.1998 Центрально-Міський РВ 

Макіївського МУ УМВС України в Донецькій обл. 0,0

Зміст інформації:
22.11.2012р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" прийнято рішення про звільнення та призначення 
посадових осіб, а саме: - призначено на посаду генерального директора - голови правління Шаповалова Олександра Володимировича (п-т ВВ № 444834 виданий Центрально-Міським РВ 
Макіївського МУ УМВС України в Донецькій обл., 13.05.1998р.), протокол наглядової ради про призначення від 22.11.2012р. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу 
призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади бухгалтера, спеціаліста, провідного економіста, директора дирекції з фінансів, директора з економіки та фінансів, 
виконавчого директора, члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

22.11.2012 Звільнено Генеральний директор 
- голова Правління Риженков Олександр Миколайович ВВ 112265 27.11.1997 Ворошиловський РВ УМВС 

України в м.Донецьку 0,0

Зміст інформації:
22.11.2012р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" прийнято рішення про звільнення та призначення 
посадових осіб, а саме: - звільнено з посади генерального директора - голови правління Риженкова Олександра Миколайовича (п-т ВВ 112265, виданий Ворошиловським РВ УМВС України 
в м.Донецьку, 27.11.1997р.). Рішення прийняте на підставі п.5.ст. 36 КЗпП України та оформлене протоколом від 22.11.2012р. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова 
особа обіймала дану посаду з 26.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


