Титульний аркуш Повідомлення

	Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління



Мурзак Сергій Володимирович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2012 p.

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"
1.2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження
69065, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Електрозаводська, будинок 3
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05402335
1.5. Міжміський код та телефон, факс
0612529292, 0612529292
1.6. Електронна поштова адреса
sid@sid.zssm.zp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
20.04.2012 p.

(дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у


76(1329), бюлетень "Відомості ДКЦПФР"

23.04.2012 p.
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці
http://05402335.smida.gov.ua

в мережі Інтернет
24.04.2012 p.
(за наявності)


(дата)



ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення
Зміни (призначено або звільнено)
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачи, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
19.04.2012
Звільнено
Голова ревізійної комісії
Гончаренко Станіслав Миколайович
д/нд/н, , д/н
0.00970
19.04.2012
Звільнено
Член ревізійної комісії
Коровін Олексій Петрович
д/нд/н, , д/н
0.00970
19.04.2012
Звільнено
Член ревізійної комісії
Соя Людмила Петрівна
д/нд/н, , д/н
0.01450

Зміст інформації:
	19.04.2012р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
	Звільнений (на підставі рішення загальних зборів у зв`язку із ліквідацією ревізійної комісії, як органу Товариства) з посади Голови ревізійної комісії Гончаренко Станіслав Миколайович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0097%; на посаді перебував 10 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.
	Звільнений (на підставі рішення загальних зборів у зв`язку із ліквідацією ревізійної комісії, як органу Товариства) з посади Члена ревізійної комісії Коровін Олексій Петрович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0097%; на посаді перебував 7 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.
	Звільнена (на підставі рішення загальних зборів у зв`язку із ліквідацією ревізійної комісії, як органу Товариства) з посади Члена ревізійної комісії Соя Людмила Петрівна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0145%; на посаді перебував 4 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.
	Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
	Голова правління Мурзак Сергій Володимирович


