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.
Генеральний директор

Цимарман Євгенiй Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.03.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Пудлiчне акцiонерне товариство "Веско"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84205, м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2
4. Код за ЄДРПОУ
00282049
5. Міжміський код та телефон, факс
(06267) 3-45-42 (06268) 3-29-16
6. Електронна поштова адреса
grinenkodu@vesco.donetsk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.03.2017

призначено

Генеральний
директор

Цимарман Євгенiй
Вiталiйович

ВТ 210165
09.09.2016 Дружкiвський МВ ГУ ДМС України в
Донецькiй областi

0.001459

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Веско" (протокол вiд 23.03.2017 р. № 54) продовженi повноваження
Генерального директора Товариства Цимармана Євгенiя Вiталiйовича (паспорт серiї ВТ №210165. виданий Дружкiвським МВ ГУ ДМС
України в Донецькiй областi 09.09.2016 р.) строком до 31.05.2018 р. включно. На посадi генерального директора ПАТ "Веско" Цимарман
Євгенiй Вiталiйович перебуває з 21.03.2009 року. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: токар 4-го розряду в
механоскладальному цеху Дружкiвського машинобудiвельного заводу, конструктора АТЗТ "Веско", iнженера з органiзацiї та управлiння
виробництвом, потiм начальника служби якостi, заступника головного iнженера, головного iнженера АТЗТ "Веско". Зазначена особа володiє
0,001459% акцiй у статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з
законодавством.

