
ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 
Повщомлення про виникнення особливо? шформацп про емггента 

1. Загальш вщомосп 
1.1. Повне найменування ем1тента: ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ШКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД". 
1.2. Оргашзацшно-правова форма ем1тента: Акщонерне товариство. 
1.3.1дентиф1кащйний код за СДРПОУ емггента:'31167067. 
1.4. Мюцезнаходження ем1тента: 53201, Дншропетровська обл., м. Нжополь, пр. Трубниюв, 56. 
1.5. М1жм1ський код, телефон та факс емггента: тел.:0 (5662) 9-14-10, факс.: 0 (5662) 9-15-88 
1.6. Електронна поштова адреса емггента: Деп18.кигп1сНепко@пгрлп^егр1ре.Ь1г. 
1.7. Адреса сторшки в мереиа 1нтернет, яка додатково використовуеться ем1тентом для розкриття 
шформацп: \у\улу.пгрЛп1егр1ре.Ыг. 
1.8. Вид особливо'Г шформацп вщповщно до вимог глави 2 роздшу II або шформащя про шотечш 
цшш папери вщповщно до вимог роздшу III цього Положения: Вщомост1 про змшу складу 
посадових ос1б емггента. 

2. Текст повщомлення 

31.05.2013р. зг1дно з р1шенням Наглядово'1 ради ПрАТ "НРЗ" (протокол засщання Наглядово'1 
ради ПрАТ «НРЗ» №100 вщ 31.05.2013р.) на пщставах, передбачених пщпунктом 7 пункту 9.4. 
роздшу 9 Статуту ПрАТ "НРЗ", у склад1 посадових ос1б ем1тента в1дбулися так1 зм1ни: 

1. Звшьнено (припинено иовноваження) члена Правлшня ПрАТ «НРЗ» Сокирко Олену 
1гнатй'вну (паспортн1 дан1: паспорт сер11 АМ №256283, виданий Нкопольським МВ УМВС 
Украши у Дн1пропетровськ1й област1 28.02.2001р.; не волод1е часткою у статутному каштал1 
ем1тента; непогашено'1 судимост! за корислив1 та посадов1 злочини не мае). Сокирко О.1. 
перебувала на посад1 члена Правл1ння ПрАТ «НРЗ» з 05.02.2009р. до 31.05.2013р. 

2. Призначено (обрано) на посаду члена Правлшня ПрАТ «НРЗ» Карповича Григор1я 
Васильовича (паспортш даш: паспорт серп АК №714518, виданий Нкопольським МВ УМВС 
Украши у Дншропетровськш област1 01.12.1999р.; не волод1е часткою у статутному кашташ 
ем1тента; акц1ями ем1тента не волод1е; непогашено'1 судимост1 за корислив1 та посадов1 злочини не 
мае). Карпович Г.В. обраний членом Правлшня ПрАТ «НРЗ» на строк до припинення його 
повноважень за ршенням НаглядовоТ ради Товариства. Попередш посади: головний шженер 
ДОЧ1РНБОГО П1ДПРИСМСТВА «ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНПХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ». 

3. Шдпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, пщтверджуе достов1рн1сть шформаци, що М1ститься у повщомленн!, 
та визнае, що вона несе вщповщальшсть згщно з законо^авством. 
3.2. Найменування посади ^ 


