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.

Директор
(посада)

Бейреш Людвик Людвикович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.03.2014
М.П.
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Ужгородський завод «Електродвигун»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
88000, м.Ужгород, вул. Краснодонцiв, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ
04676533
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312)66-08-02 .
6. Електронна поштова адреса
info@uzed.com.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
3. Повідомлення розміщено на сторінці

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

uzed.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

18.03.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийняття
обрано або
рішення
припинено
повноваження)
1

17.03.2014

2

припинено
повноваження

Прізвище, ім'я,
Паспортні дані
по батькові
фізичної особи або
фізичної особи
Посада
ідентифікаційний
або повне
код за ЄДРПОУ
найменування
юридичної особи
юридичної особи
3

4

5

ВО 434916
19.01.2006
Гложик Славомир Ужгородським МВ
Директор
Васильович
УМВС України в
Закарпатськiй
областi

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6

0

Зміст інформації:
Згiдно з рiшеннням засiдання Наглядової Ради (Протокол №1 вiд 17.03.2014р.), на пiдставi
отриманої заяви про звiльнення з посади Директора за власним бажанням, припинено
повноваження Гложика Славомира Васильовича, як директора ПАТ „Ужгородський завод
”Електродвигун”. Строк, протягом якого особа перебував на посадi: з 30.11.2011р. по 17.03.2014р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.03.2014

обрано

Директор

Бейреш Людвик
Людвикович

ВО 275145
14.05.1997
Тячiвський РВ
УМВС України в
Закарпатськiй
областi

0

Зміст інформації:
Згiдно з рiшеннням засiдання Наглядової Ради (Протокол №1 вiд 17.03.2014р.), прийнято: обрати
з 18.03.2014 року на посаду директора ПАТ „Ужгородський завод ”Електродвигун” Бейреш
Людвика Людвиковича, з термiном дiї повноважень до 31.12.2015р.Попереднi посади якi обiймала
особа: з 01.09.2006 р. – директор з комерцiйних питань ВАТ „Модуль”; з 04.01.2010 р. –
призначений на посаду заступника Голови Правлiння з комерцiйних питань ВАТ „Модуль”, з
01.12.2011 р. по 21.09.2012р. - комерцiйний директор ВАТ "Модуль"; з 16.10.2012 р. по
17.03.2014р. – директор ТОВ „Вестгазконтроль”, Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

