Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖКОКС"

2. Код за ЄДРПОУ

00191224

3. Місцезнаходження

69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна,
будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс

(061) 283-93-44, (061) 236-14-42

5. Електронна поштова адреса

nikolay.zinchenko@zaporozhcoke.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.zaporozhcoke.com

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "14" квiтня 2015 року
було прийняте рішення з питання шостого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Про
припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства", яким припинено "14" квiтня 2015
року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів)
одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю
Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 51,0000% вiд загальної
кiлькостi акцiй (кiлькiсть акцiй - 60 855 901 шт.). Розмір пакета акцій емітента, які належать
посадовій особі в грошовому вираженні складає 608 599,01 грн.
Змiни у персональному складi посадових осiб емiтента вiдбулись на пiдставi рiшення з питання
шостого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Про припинення повноважень члена
Наглядової ради Товариства", якi вiдбулись "14" квiтня 2015 року.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi одноособового члена Наглядової ради ПАТ
"ЗАПОРIЖКОКС" складає 2 роки 4 мiсяцi 14 днiв.
Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не надається, оскiльки посадова особа є юридичною особою.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "14" квiтня 2015 року
було прийняте рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Обрання
персонального складу Наглядової ради Товариства", яким обрано з "15" квiтня 2015 року
одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою
вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний
номер 24321697) строком на 3 (три) роки.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 51,0000% вiд загальної
кiлькостi акцiй (кiлькiсть акцiй - 60 855 901 шт.). Розмір пакета акцій емітента, які належать
посадовій особі в грошовому вираженні складає 608 599,01 грн.
Змiни у персональному складi посадових осiб емiтента вiдбулись на пiдставi рiшення з питання
сьомого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Обрання персонального складу Наглядової
ради Товариства", якi вiдбулись "14" квiтня 2015 року.
Строк, на який обирається особа, складає 3 (три) роки.
Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, попереднiх посад, якi обiймала

ця посадова особа протягом останніх п'яти рокiв та непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не надається, оскiльки посадова особа є юридичною особою.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Виконуючий обов'язки Генерального директора

Рубчевський Валерiй Миколайович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

14.04.2015
(дата)

