Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство ,,Дніпровський
металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393043.
1.4. Місцезнаходження емітента: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-б.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0569) 53-15-50, факс: (0569) 53-41-15.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: akc-karnauh@dmkd.dp.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://www.stockmarket.gov.ua, www.dmkd.dp.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Звільнено з посади Генерального директора Буга Іллю Дмитровича, (паспорт:
ВВ № 157488, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України
у Донецькій обл., 19.12.1997). Згідно з рішенням Наглядової ради товариства (Протокол
засідання Наглядової ради № 335 від 22.08.2011 року) на підставі п.10.7.6 статуту Товариства
та враховуючи заяву Буга І.Д. припинити 22 серпня 2011 року повноваження Буга І.Д. в
якості Генерального директора Товариства за згодою сторін. Перебував на посаді з
20.03.2008року. Буга І.Д. володіє акціями Товариства у кількості 100 000 штук, що
відповідає частці 0,0015% у статутному капіталі Товариства. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду Генерального директора Завгороднього Максима Сергійовича,
(паспорт: ВА №511317, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.,
10.09.1996р.). Згідно з рішенням Наглядової ради товариства (Протокол засідання Наглядової
ради № 335 від 22.08.2011 року) на підставі п.10.7.6 статуту Товариства обрати з 23 серпня
2011 року Генеральним директором Товариства Завгороднього Максима Сергійовича
терміном на один рік, а саме до 22 серпня 2012 року включно. Завгородній М.С. не володіє
акціями Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Попередня посада – перший заступник генерального директора ПАТ
“Дніпровський меткомбінат”, директор комерційний Корпорації “ІСД”.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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