
Пов!домлення про виникнення особливо'] шформацн (шформацн про шотечш
цшш папери, сертификат фонду операцш з нерухомктю) емггента

(для опубл!кування в офщшному друкованому виданы!)
I. Загальш вщомос п

1. Повне найменування ем!тента

2. Код за еДРПОУ

3. Мюцезнаходження

4. М!жм!ський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторшки в мереж! Тнтернет,
яка додатково використовуеться
емггентом для розкриття шформаци

7. Вид особливо! шформаци

II.

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-ЗБАГА ЧУВАЛЬНИЙ
КОМБШАТ"

00190977

50066, м.Кривий Р!г, -

(056)410-53-01 (0564)51-32-82

с§ок@с§ок.(1р.иа

Ьйр ://с|*ок .тейпуезЙю 1<1т§. сот/ш/аЪоиТ/тГо
I

Зм1на складу посадових ос!б ем!тента

Текст повщомлення

На шдстав! р!шення НаглядовоТ ради Товариства №146 вщ 03.03.2015 року вщбулись наступи!
змши складу посадових ос!б:

- на п!дстав! особистоУ заяви припинено повноваження та звшьнено 03 березня 2015 року з
посади Генерального директора ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР АЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» Тимошенка Павла
Геннадшовича (паспорт серп ВВ 969158, виданий Дружк!вським МВ УМВС Украши в Донецыай
облает! 23.09.1999р.) за власним бажанням. Перебував на посад! Генерального директора
Товариства з 27.09.2010 року. Рппення прийнято в!дповщно до п.16.10.1,9 Статуту ПАТ «ЦГЗК».
Часткою в статутному кап!тал! ем!тента не волод!е. Непогашено! судимост! за корислив! та
посадов! злочини не мае.

- з 04 березня 2015 року призначено виконуючим обов'язки Генерального директора
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР АЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» Федотова Олекс!я Сгоровича (паспорт сер!я АЕ 509386,
виданий Саксаганським РВ Кривор!зького МУ УМВС Украши в Дншропетровськш облает!
13.02.1997р.) терм!ном до 04 червня 2015 року. Протягом осташйх п'яти рок!в об!ймав наступи!
посади: 14.09.2009-18.01.2011 - директор з виробництва, директор з транспорту ВАТ
«шгулецький ГЗК»; з 19.01.2011 по тепер!шн!й час - головний !нженер ПАТ «ЦГЗК». Рппення
прийнято в!дпов!дно до п. 16.10.1.47 Статуту ПАТ «ЦГЗК». Часткою в статутному каттал!
емггента не волод!е. Непогашено! судимост! за корислив! та посадов! злочини не мае.

III. Шдпис

1. Особа, зазначена нижче, пщтверджуе достов!рн!сть шформаци, що мютиться у повщомленн!, та
визнае, що вона несе в!дпов!дальн!сть зг!дно !з Задсонодавством.

2. Найменування посади

В.о.Генерального директора

Федотов Олексш Сгорович

(Ыщали та пр!звище кер!вника)

04.03.2015


