ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191885
3. Місцезнаходження емітента: 69106 м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична,
буд. 22 «Б»/1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 222 - 42 - 01, тел/факс 222 - 42 - 12
5. Електронна поштова адреса емітента: zoz@zaporozhogneupor.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www. zaporozhogneupor.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
На підставі Рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» від 30 березня
2016 року, Протокол № 11, прийнятого відповідно до Статуту Товариства, термін
повноважень Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Буська Віктора Михайловича (паспорт ВВ № 352445 виданий
06.03.1998р. Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій
обл.) подовжено з «02» квітня 2016 року до «03» квітня 2017 року (включно).
Частка, якою володіє особа в статутному капiталi емітента: 0 % (0 акцій).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішення про подовження терміну повноважень Генерального директора Товариства
прийнято у зв’язку з закінченням строку повноважень Генерального директора
Товариства Буська Віктора Михайловича, який був обраний на засіданні Наглядової ради
01 квітня 2015 року (Протокол № 7) на термін з 02.04.2015 р. по 01.04.2016 р. включно.
Попередні посади, які обіймала вказана особа протягом останніх п’яти років:
23.09.2010р. - 15.10.2012р. ВАТ «МК «Азовсталь»: комерційний директор;
16.10.2012р. - 15.10.2013р. Генеральний директор ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
16.10.2013р. - 01.04.2014р. в.о. Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
02.04.2014р. – т.час Генеральний директор ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».

Особлива інформація була розміщена у стрічці новин на сайті www.stockmarket.gov.ua
30.03.2016р., та опублікована у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 63(2317) від
01.04.2016р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
.
Генеральний директор

В.М. Бусько
(підпис)

(П.І.Б. керівника)
30.03.2016р.

