
                                                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. 

Голова 
Правлiння - 
Генеральний 

директор 

      
Короленко Михайло Костянтинович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        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 
та факс емітента (06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 

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 05.10.2016  

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

№191(2445) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку» 

06.10.2016  
  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.zgrk.com.ua 

в мережі 
Інтернет 06.10.2016  

  (адреса сторінки)   (дата) 
 
 



 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані 

фізичної особи (серія, номер, 

дата видачі, орган, який 

видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки в статутному 

капіталі емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.10.2016 обрано Голова Наглядової ради Петер Плани д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Голова Наглядової ради Петер Плани (не надав згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 04.10.2016 р.(дата вчинення дiї 04.10.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - комерцiйний директор Акцiонерного 

товариства "МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) Словаччина.. Рiшення прийнято на позачерговому засiданнi Наглядової ради протокол № 93. Посадова особа є  представником акцiонера АТ 

"МIНЕРФIН", що володiє  57430967 простих iмених акцiй (51 %) емiтента - ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ", обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв 20.09.2016. 

04.10.2016 обрано Секретар Наглядової ради 
Васильєва Мар'я 

Володимирiвна 
д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Секретар Наглядової ради Васильєва Мар'я Володимирiвна (не надала згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 04.10.2016 р.(дата вчинення дiї 04.10.2016) Акцiями Товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з 

капiтальних iнвестицiй фiнансової дирекцiї, директор з капiтальних iнвестицiй дирекцiї по технiчному розвитку, фiнансовий директор. Рiшення прийнято на позачерговому засiданнi 

Наглядової ради протокол №93. Посадова особа є  незалежним директором, обрана членом Наглядової ради 20.09.2016. 
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