
          

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство "НОРД" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  13533086 

3. Місцезнаходження емітента 83112  м.Донецьк пр.Жуковського, 2 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (062)385-09-80 (062)385-09-70 

5. Електронна поштова адреса емітента  korona@.nord.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

http://nord.ua/index.php?route=nord/extra/company5/pat_nord 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

 

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Голова Правлiння - Генеральний директор Горiн Олександр Миколайович (паспорт: серiя КС номер 

214746 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м.Донецьку 25.09.2002) звiльнений рiшенням Наглядової ради 

06.10.2014 року в зв'язку з поданою ним заявою про звiльнення за власним бажанням на пiдставi ст.38 КЗпП України. На 

посадi перебував пiв року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

 Посадова особа Член Правлiння Поправко Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВК номер 290356 виданий 

Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку 29.06.2006) звiльнена рiшенням Наглядової ради 06.10.2014 року в зв'язку з 

переходом на iншу посаду. На посадi перебував пять мiсяцiв. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено до 

наступних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

 Посадова особа Голова Правлiння - Генеральний директор Поправко Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВК номер 

290356 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м.Донецьку 29.06.2006) з 07.10.2014 року призначений рiшенням 

Наглядової ради вiд 06.10.2014 року з подальшим затвердженням на наступних загальних зборах на строк згiдно Статуту. 

Попереднi посади за останнi роки: з 19.02.2007 р.-22.04.2013 зам.головного iнженера - директор "ММЗ" ПАТ "НОРД"; з 

22.04.2013 по теперiшнiй час - головний iнженер ПАТ "НОРД".  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Найменування посади. 

 

Голова Правлiння-Генеральний директор ____________ Поправко Олександр Миколайович 

 

  

 

 

  М.П. 


