
        Додаток 28  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство "Донецький 
металопрокатний завод" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  05838512 
3. Місцезнаходження емітента 83009  м.Донецьк вул.Новоросiйська, 13 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента  062 388-93-10 388-14-99 
5. Електронна поштова адреса емітента  melnik@dmpz.dn.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

dmpz.dn.ua 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
 

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Член правлiння Хобта Олександр Степанович (паспорт: серiя ВВ номер 808896 виданий Ленiнським РВ 
УМВС України в м. Донецьку 04.06.1999) припиненi повноваження 30.04.2014р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 27.04.2009р. Рiшення прийнято 
Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н вiд 30.04.2014р.).  
Посадова особа Член правлiння Когадєєв Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя ВС номер 302447 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 18.07.2000) припиненi повноваження 30.04.2014р. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 
27.04.2009р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н вiд 30.04.2014р.). 
Посадова особа Член правлiння Хобта Олександр Степанович (паспорт: серiя ВВ номер 808896 виданий Ленiнським РВ 
УМВС України в м. Донецьку 04.06.1999) обрана на посаду 30.04.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: головний iнженер. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н вiд 
30.04.2014р.). 
Посадова особа Член правлiння Когадєєв Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя ВС номер 302447 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 18.07.2000) обрана на посаду 30.04.2014р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 5 рокiв. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник виробничо-збутового вiддiлу, заступник директора заводу з 
виробництва. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н вiд 30.04.2014р.). 
 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Найменування посади. 
 
Голова правлiння ____________ Лам Матвiй Маркович 
 
  
 
 
  М.П. 

mailto:melnik@dmpz.dn.ua

