ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
1.1. ПАТ «Запоріжвогнетрив».
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. Код ЄДРПОУ 00191885
1.4. 69106 м.Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22 «Б»/1
1.5. тел.: (061) 222 -42 -01, тел/факс 222 -42 -12
1.6. адреса електронної пошти: ocb@zaporozhogneupor.com
1.7. www.Zaporozhogneupor.com
1.8. Інформація про зміну складу посадових осіб.
2. Текст повідомлення
1. Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства:
На річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" 24 квітня 2013р.
(протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" № 20 вiд 24.04.2013р.)
були прийняті рiшення про відкликання та припинення повноважень діючих (на момент
проведення даних Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства у
зв’зку з внесенням змін у кількісному складі Наглядової ради та про обрання членів
Наглядової ради.
Звiльнено Голову та членів Наглядової ради Товариства:
Звiльнений з посади Голови Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив":
Байда Володимир Володимирович
Паспорт серiя СК № 249400 виданий 28.06.1996р. міським відділом №2 Білоцерківського
МУГУ МВС України в Київській обл.
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 6 місяців з 16.10.2012р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Звiльнений з посади Секретаря Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив":
Божко Руслан Анатолійович.
Паспорт серія МЕ № 490844 виданий 09.06.2005р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в
місті Києві.
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 6 місяців з 16.10.2012р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив":
Литовка Віталій Анатолійович.
Паспорт серія АЕ № 610687 виданий 08.05.1997р. Тернівським РВ Криворізького УМВС
України в Дніпропетровській обл.
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 6 місяців з 16.10.2012р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив"
Архипенко Сергій Анатолійович
Паспорт 75 02 541229 виданий 05.06.2002р. УВС Металургійного району м. Челябінська.
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 6 місяців з 16.10.2012р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згідно прийнятого рішення на річних Загальних зборах акціонерів 24 квітня 2013
року (протокол
Загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" № 20 вiд
24.04.2013р.) кількість членів Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив"становить 4
особи:
Призначений на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 25.04.2013р. за
рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" від 24.04.2013р.:
Байда Володимир Володимирович
Паспорт СК № 249400, виданий 28.06.1996р. міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ
МВС України в Київській обл.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»:
фахівець відділу логістики, консультант відділу логістики; ЗАТ «Макіївський металургійний
завод»: начальник відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів тендерної служби; ТОВ
«Метінвест Холдинг»: начальник управління постачання дирекції з постачання Дивізіону
сталі та прокату; ТОВ «Промислово-фінансова компанія «Прометей»: генеральний директор,
ТОВ «ПФК «Прометей» перейменовано в ТОВ «Метінвест – Ресурс»; ВАТ «Запоріжсталь»:
директор комерційний.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 25.04.2013р. за
рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" від 24.04.2013р.:
Божко Руслан Анатолійович
Паспорт серія МЕ № 490844, виданий 09.06.2005р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в
місті Києві.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: ТОВ «Прайсуотерхаус Куперс»: аудитор
1 категорії, аудитор 2 категорії, аудитор 3 категорії, старший аудитор 1 категорії, старший
аудитор 3 категорії; Спільне Українсько-Кіпрське підприємство «Делойт енд Туш
Юкрейніан Сервісез Компани» у формі АТЗТ: менеджер відділ консалтингу; ТОВ
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: менеджер підрозділу внутрішнього контролю, начальник відділу
корпоративних фінансів фінансової дирекції, заступник фінансового директора Дивізіону
сталі та прокату, керівник групи проектів Дивізіону сталі та прокату; ВАТ «Запоріжсталь»:
заступник фінансового директора, фінансовий директор.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 25.04.2013р. за
рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" від 24.04.2013р.:
Литовка Віталій Анатолійович
Паспорт НЕ № 610687, виданий 08.05.1997р. Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС
України в Дніпропетровській обл.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: шахта «Першотравнева-2»: розподільник
робіт; ЗАТ «ТЕТРОЛИКС»: менеджер з комплектації; Криворізький металургійний комбінат

«Криворіжсталь»: економіст ІІ категорії, начальник відділу аналітичних досліджень,
Криворізький металургійний комбінат «Криворіжсталь» перетворено у Криворізький
державний гірничий металургійний комбінат «Криворіжсталь»: начальник відділу плановоекономічного аналізу планово-економічного управління, заступник начальника плановоекономічного управління - начальник відділу економічного аналізу, заступник начальника
планово-економічного управління, начальник планово-економічного управління; ЗАТ
«Макіївський металургійний завод»:
директор з економіки, заступник фінансового
директора – начальник управління стратегії та інвестицій, фінансовий директор; ТОВ
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: фінансовий директор фінансової служби Дивізіону сталі і
прокату,
директор з фінансового контролю управління фінансового контролю
Металургійного дивізіону.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 25.04.2013р. за
рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" від 24.04.2013р.:
Архипенко Сергій Анатолійович
Паспорт № 75 02 541229, виданий 05.06.2002р. УВС Металургійного району м. Челябинська.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: Челябінський металургійний комбінат:
слюсар-ремонтник металургійного обладнання електрометалургійного цеху № 2; АТ
«Мечел»: інженер з розгляду запитів інофарм бюро вивчення ринку; інженер з обліку і
плануванню
перевезень
транспортного
бюро
відділу
експорту
управління
зовнішньоекономічних звязків; АТ «Мечел» перетворено у
ВАТ «Мечел»
Челябметкомбінат: інженер з експорту якісних сталей бюро експорту спеціальних сталей
відділу експортно-імпортних операцій, інженер 1 категорії бюро маркетингу якісних сталей
відділу експорту якісних сталей управління зовнішньоекономічних зв’язків служби
маркетинга та збуту, начальник бюро аналізу і планування відділу кон’юнктури зовнішнього
ринку Управління зовнішньоекономічних зв’язків, начальник бюро аналізу і планування
відділу кон’юнктури зовнішнього ринку Управління зовнішньоекономічних зв’язків служби
збуту, начальник бюро аналізу і планування відділу кон’юнктури зовнішнього ринку
Управління зовнішньоекономічних зв’язків служби збуту, начальник бюро планування
відділу кон’юнктури зовнішнього ринку Управління зовнішньоекономічних зв’язків служби
збуту, заступник начальника відділу планування і завантаження-начальник бюро
завантаження управління організації збуту служби збуту, заступник начальника відділу
планування і завантаження управління організації збуту служби збуту Управління комбінату,
начальник відділу планування завантаження Управління організації збуту служби збуту
Управління комбінату; ВАТ «Мечел» перетворено у ВАТ «ЧМК»; заступник начальника
відділу планування і завантаження управління організації збуту служби збуту управління
комбінату, начальник відділу планування і завантаження управління організації збуту
служби збуту управління комбінату; ВАТ «Єнакіївський металургійний завод»: заступник
комерційного директора, комерційний директор; ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»:
начальник служби постачання Дирекції з оперативного управління та забезпечення Дивізіону
сталі та прокату, директор з постачання дивізіону сталі і прокату, Директор з закупівель
департаменту закупівель Металургійного дивізіону.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підвтерджує достовірність
інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Бусько В.М.

