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

Приходько Олександр Прокопович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
14.02.2013

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00213764
1.4 Місцезнаходження емітента
41400, Сумська область, м. Глухiв, Iндустрiальна,7
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
05444 22227 05444 22829
1.6 Електронна поштова адреса емітента
elpa-info@ukrrosmetall.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

08.02.2013
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено
на сторінці

30 ДП "Iнформацiйно-видавничiй центр "Вiдомостi
НК з ЦП та ФР"

13.02.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.elpa.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.02.2013
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначено або
звільнено)

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Володіє часткою в статутному
капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.02.2013

звільнено

Член
правлiння

Клюєв Володимир Iллiч

--

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Глухiвський завод "Електропанель", протокол вiд 8.02.2013 року, вирiшено:
Вивести зi складу правлiння, члена правлiння - Головного iнженера Клюєва Володимира Iллiча.
Посада, з якої звiльнена особа – Головний iнженер, член правлiння.
Попередньо займав посаду: Заступник начальника територiального управлiння державної iнспекцiї з енергозбереженя в Сумськiй областi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсоток акцiй якими володiє у статутному капiталi товариства – 0.
Строк на який призначено або строк перебування на посадi: 3 роки.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
Дата прийняття рiшення: 8.02.2013р.

