Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Заступник
голови правлiння
в.о. генерального
директора
(посада)

Альберт Косеги
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
29.09.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ
КОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження
емітента

71674 Запорiзька область Василiвський район село Мала Бiлозiрка Веселiвське
шосе, 7 км

4. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента

00191218

5. Міжміський код, телефон
(06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11
та факс емітента
6. Електронна поштова
адреса емітента

info@zgrk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.09.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано* у

184(2689) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.zgrk.com.ua
(адреса сторінки)

* Зазначається при поданні до Комісії

в мережі
Інтернет

28.09.2017
(дата)
29.09.2017
(дата)

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата вчинення звільнено, обрано або
дії
припинено
повноваження)
1
25.09.2017

2
припинено
повноваження

Посада*

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

3

4

5

Розмір частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6

Член Наглядової ради

Кузьменко Сергiй Васильович

д/н д/н д/н . .

0.00000

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

Зміст інформації
Повноваження Члена Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" Кузьменка Сергiя Васильовича (згода на розкриття паспортних даних
вiдсутня) припинено з 25.09.2017 в з зв'язку з його смертю (пiдстава для припинення повноважень - смерть особи). Акцiями приватного акцiонерного товариства "Запорiзький
залiзорудний комбiнат" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято без
прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого на посаду не призначено (не обрано).

