
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

д/н

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

Дєгтярьов Михайло Вікторович

6.1.1. Посада Директор

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 28

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпропетровськметалопром", заступник голови правління

6.1.8. Опис           Директор  не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Посадова особа не
надавала згоди на розкриття паспортних даних.

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

д/н

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

Ляшенко Віліна Іванівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

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. Посадова
особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Отримує заробітну платню згідно штатного розкладу.



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

д/н

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) 26

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.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

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

д/н

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) 11

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.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

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



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

д/н

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1949

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17

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.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

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

д/н

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) 14

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.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


