
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 010418 26.12.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Дєгтярьов Михайло Вікторович

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 27

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпропетровськметалопром", заступник голови правління

6.1.8. Опис           Генеральний директор  не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 414324 05.09.2005 Бабушкінським РВ ДМУ УМВс України в
Дніпропетровській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Ляшенко Віліна Іванівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер, член дирекції

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпропетровськметалопром", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис           Головний бухгалтер не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 631345 05.10.1999 Бабушкінським Рв ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Зімін Георгій Іванович

6.1.1. Посада Заступник генерального директора

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1930

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпропетровськметалопром", начальник відділу цінних паперів

6.1.8. Опис           Член дирекції   не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 254143 15.03.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мартиновський Валерій Павлович

6.1.1. Посада Голова наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 25

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Кабінет міністрів України, державний службовець

6.1.8. Опис           Голова спостережної ради не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 894371 13.11.1997 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Малюк Олександр Антонович

6.1.1. Посада Член наглядової ради



6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Автоальянс", менеджер

6.1.8. Опис           Член спостережної ради не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 443780 05.11.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мележик Людмила Михайлівна

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1949

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Панорама", директор

6.1.8. Опис           Член спостережної ради не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 580661 27.05.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Климовська Тетяна Валеріївна

6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1963

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Агро-Інвест", директор

6.1.8. Опис           Голова ревізійної комісії не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.


