
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
 

1. Загальні відомості  
 

1.1. Повне найменування емітента:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС».   

1.2. Організаційно-правова форма емітента: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

00191224.  

1.4. Місцезнаходження емітента: 

69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4.  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 

(061) 283-92-10, (061) 236-14-48.  

1.6. Електронна поштова адреса емітента: 

 office@zaporozhcoke.com. 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: 

www.zaporozhcoke.com.  

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення: 

відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення  

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 30.11.2012 року було 

прийняте рішення з питання сьомого Порядку денного Загальних зборів акціонерів «Про 

припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного 

складу та обрання членів Наглядової ради Товариства», яким: 

- звільнено з посади члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Філімоненкова 

Олексія Олександровича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 

0,0000008% від загальної кількості акцій (акцій – 1 шт.). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»: 3 роки. 

- звільнено з посади члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Гусака 

Володимира Георгійовича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 

0,0000008% від загальної кількості акцій (акцій – 1 шт.). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»: 6 років. 

- звільнено з посади члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Відкрите 

акціонерне товариство «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230. 

Частка в статутному капіталі емітента – 41,8083% від загальної кількості акцій (акцій 

– 49 887 822 шт.).  

Інформація щодо непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не 

надається, оскільки посадова особа є юридичною особою. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»: 6 років. 

- звільнено з посади члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Приватне 

акціонерне товариство «АРС», код ЄДРПОУ 13538066. 

Частка в статутному капіталі емітента – 0,0000008% від загальної кількості акцій 

(акцій – 1 шт.).  



Інформація щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

надається, оскільки посадова особа є юридичною особою. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»: 5 років. 

- призначено одноособовим членом Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 

Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited 

Liability Company Metinvest B.V.), реєстраційний номер 24321697. 

Строк, на який обирається особа не визначений. 

Інформація щодо попередніх посад та непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не надається, оскільки посадова особа є юридичною особою. 

Частка в статутному капіталі емітента – 24,9900% від загальної кількості акцій (акцій 

– 29 819 388 шт.). 

 

Також, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 30.11.2012 року 

було прийняте рішення з питання восьмого Порядку денного Загальних зборів акціонерів 

«Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства», яким: 

- звільнено з посади голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Дмитренка 

Олександра Петровича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,000008% від 

загальної кількості акцій (акцій – 10 шт.). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді голови Ревізійної комісії ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»: 6 роки. 

Замість звільненої особи на посаду голови Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 

нікого не призначено. 

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Пастухову 

Марію Валеріївну. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»: 3 роки. 

Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 

нікого не призначено. 

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Лямцеву Ірину 

Володимирівну. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»: 6 роки. 

Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 

нікого не призначено. 

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. В.о. генерального директора                                                      В.М. Рубчевський 

 

                                                       30.11.2012р. 

 

 


