Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
"Конструкторське бюро коксохiмiчного
машинобудування"

2. Код за ЄДРПОУ

00190302

3. Місцезнаходження

84122, мiсто Слов'янськ, Бульвар Пушкiна буд.
10

4. Міжміський код, телефон та факс

3806223691

5. Електронна поштова адреса

kxm@kb-koks.donbass.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
www.kbkxm-kbk.com
використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження згiдно рiшення наглядової ради (протокол № 06-16 вiд 22.06.2016 року)
члена правлiння Дружинiна Миколи Миколайовича. Часткою у статутному капiталi Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебуває на посадi з 11.09.2012 року.
На посаду члена правлiння призначено Корнiєнко Оксану Сергiївну (рiшення наглядової ради
протокол № 06-16 вiд 22.06.2016 року)
Припинено повноваження згiдно рiшення наглядової ради (протокол № 06-16 вiд 22.06.2016 року)
члена правлiння Мартиненко Юрiя Олександровича . Часткою у статутному капiталi Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебуває на посадi з 17.04.2015 року.
На посаду члена правлiння призначено Плахова Олександра Володимировича (рiшення наглядової
ради протокол № 06-16 вiд 22.06.2016 року)
Корнiєнко Оксана Сергiївна (згоди фiзичної особи на оприлюдення паспортних даних не надано),
призначена на посаду член правлiння. Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою
(протокол № 06-16 вiд 22.06.2016 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадi провiдного перекладача, керiвника групи
перекладачiв, комерцiйного директора ПАТ "КБ Коксохiммаш".
Плахов Олександр Володимирович (згоди фiзичної особи на оприлюдення паспортних даних не
надано), призначений на посаду член правлiння. Рiшення про призначення прийнято Наглядовою
радою (протокол № 06-16 вiд 22.06.2016 р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв перебував на посадi провiдного iнженера-конструктора, керiвника
розрахунково-аналiтичної грипи,керiвника групи технiчного аудиту ПАТ "КБ Коксохiммаш".

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння

Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович
М.П.

22.06.2016

