Дата оприлюднення 19.06.2020

       Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). Генеральний директор – Степанов Я.Ю.


 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Дружківський завод металевих виробів", 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство, Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, 3. Місцезнаходження: 84205, Донецька обл., Дружківка, Соборна, 3. 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191052, 5. Міжміський код та телефон, факс: 	06267 4-40-24, 06267 4-47-11, 6. Адреса електронної пошти: 	sirius@dmf.com.ua, 7. Найменування, іденти-фікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): немає. 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM.
Зміст інформації: 18.06.2020р Наглядовою Радою  ПрАТ "ДРЗМВ" прийнято рiшення про  зміну персонального складу посадових осіб емітента (протокол № 6).
      Рішенням Наглядової Ради Товариства з 01.07.2020р припиняються повноваження Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Дружківський завод металевих виробів" Степанова Якова Юрійовича у зв'язку із спливом  терміну повноважень. Перебував на посаді з 26.04.2019 року. 
      Степанов Яків Юрійович протягом останніх 5 років  обіймав посаду  генеральний директор. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.   Володіє часткою 0,0002% у статутному капіталі ПрАТ "ДРЗМВ". 
      18.06.2020р. Наглядова Рада ПрАТ "ДРЗМВ" (протокол № 6) прийняла рішення про обрання Зімбровського Сергія Сергійовича  на посаду Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Дружківський завод металевих виробів"  з 02.07.2020 строком на 1 рік.  Зімбровський С.С. не володіє часткою  у статутному капіталі ПрАТ "ДРЗМВ". Зімбровський Сергій Сергійович   протягом останніх 5 років  обіймав посади член правління, член правління - директор комерційний, директор комерційний. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.  

   


