
Титульний аркуш 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    Пiдлiсецький Лев Теофiлович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
 
    07.05.2012
    (дата)
  М.П.   
 

Особлива інформація емітента
 

1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIВДЕНЬЗАХIДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД"
 
1.2. Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
 
1.3. Місцезнаходження  79035, м.Львiв, вул.Зелена, 151
 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00114086
 
1.5. Міжміський код та телефон, факс  (032) 032/    297-77-10, 032/    297-77-10
 
1.6. Електронна поштова адреса  secretar@elnet.com.ua
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
 
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин  04.05.2012
  (дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у  84, Бюлетень "Цінні папери"  08.05.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці  www.stockmarket.gov.ua/db/news
  (адреса сторінки)
в мережі Інтернет  04.05.2012   
  (дата)    

mailto:secretar@elnet.com.ua
http://www.stockmarket.gov.ua/db/news


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 (серія, 
номер, дата видачі, орган, який 

видав)** або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у 
статутному капіталі 
емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
03.05.2012 Звільнено Голови Правління Підлісецький Лев Теофілович КА, 585503, 03.10.1997, Галицьким  

РВ  УМВС України у Львівській 
області

0,431000

Зміст інформації:
Радою Товариства 03.05.2012 р. в зв'язку з  затвердженням нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про припинення повноважень  Голови  Правління Товариства - Підлісецького 
Лева Теофіловича, паспорт : серія  КА  № 585503, виданий Галицьким  РВ  УМВС України у Львівській області 03.10.1997 р., володіє часткою 0,4313 % статутного капіталу ПАТ "ПЗЕМБ", 
перебував на посаді Голови Правління Товариства з  26.07.2006р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у звільненої  посадової ооби Емітента - немає

03.05.2012 Звільнено Члена Правління-Заступника Голови 
Правління з питань охорони праці

Кусия  Василя Йосиповича КА, 668889, 18.11.1997, д/н 0,000000

Зміст інформації:
Радою Товариства 03.05.2012 р. в зв'язку з  затвердженням нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про припинення повноважень  Голови та членів Правління Товариства - Члена 
Правління, Заступника Голови Правління з питань охорони праці, виробництва та підготовки тендерів Кусия  Василя Йосиповича, паспорт серія КА № 668889, виданий 18.11.1997 р., часткою в 
статутному капіталі  ПАТ "ПЗЕМБ"  не володіє, перебував на посаді Члена Правління, заступника Голови Правління з питань охорони праці, виробництва та підготовки тендерів з  26.07.2006р. 
Замість звільненої особи  на посаду нікого не призначено.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у звільненої  посадової ооби Емітента - немає

03.05.2012 Звільнено 3.	 Члена Правління-заступника 
Голови Правління з питань 
виробництва

Федотов Валерій Альбертович КА, 064622, 18.01.1996, Франківським 
РВ УМВС України у Львівській області

0,000000

Зміст інформації:
Радою Товариства 03.05.2012 р. в зв'язку з  затвердженням нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про припинення повноважень  Члена Правління, заступника Голови Правління з 
питань виробництва  Федотова Валерія Альбертовича, паспорт серія КА № 064622,  виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 18.01.1996 р., часткою  в статутному капіталі  
ПАТ "ПЗЕМБ" не володіє, перебував на посаді Члена Правління,  заступника Голови Правління з питань виробництва  з 26.07.2006 р. Замість звільненої особи  на посаду нікого не призначено.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у звільненої  посадової ооби Емітента - немає

03.05.2012 Звільнено Головного бухгалтера Охрімович Марії Степанівни КВ, 746562, 24.12.2001, Галицьким РВ
УМВС України у Львівській області

1,280000

Зміст інформації:

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



Радою Товариства 03.05.2012 р. в зв'язку з  затвердженням нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про припинення повноважень-Члена правління, Головного бухгалтера 
Товариства Охрімович Марії Степанівни, паспорт серія  КВ № 746562, виданий  Галицьким РВ УМВС України у Львівській області 24.12.2001р., володіє часткою 1,2801 % статутного капіталу 
ПАТ "ПЗЕМБ, перебувала на посаді Члена Правління, Головного бухгалтера Товариства з 26.07.2006р. Замість звільненої особи  нікого не призначено.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у звільненої  посадової ооби Емітента - немає

03.05.2012 Звільнено Члена Правління-заступника Голови  
Правління з загальних питань

Камінський Орест Володимирович КА, 304397, 09.12.1996, Франківським 
РВ УМВС України у Львівській області

0,000000

Зміст інформації:
Радою Товариства 03.05.2012 р. в зв'язку з  затвердженням нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення про припинення повноважень-Члена Правління, заступника Голови  Правління з 
загальних питань Камінського Ореста Володимировича, паспорт серія КА № 304397, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 09.12.1996р., часткою  в статутному капіталі  
ПАТ "ПЗЕМБ" не володіє, перебував на посаді члена Правління, заступника Голови  Правління з загальних питань  з 16.11.2010р. Замість звільненої особи  на посаду нікого не призначено.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у звільненої  посадової ооби Емітента - немає

30.04.2012 Призначено Генеральний директор Підлісецький Лев Теофілович КА, 585503, 03.10.1997, Галицьким  
РВ  УМВС України у Львівській 
області

0,431000

Зміст інформації:
Радою Товариства 30.04.2012 р. в зв'язку з  затвердженням нової редакції Статуту Товариства прийнято рішення   про обрання  на посаду Генерального директора Товариства Підлісецького 
Лева Теофіловича, паспорт : серія  КА  № 585503, виданий Галицьким  РВ  УМВС України у Львівській області 03.10.1997 р., володіє часткою 0,4313 % статутного капіталу ПАТ "ПЗЕМБ", 
перебував на посадах експерта-аналітика управління інвестицій та обігу цінних паперів, керівника фінансового відділу, заступника виконавчого директора ІК "Галицькі інвестиції",  директора з 
економіки та фінансів, генерального  директора, голови правління ВАТ "Галенергобудпром", голови правління ВАТ "Південьзахіделектромережбуд".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у призначеної посадової особи Емітента - немає

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII


