Повщомлспнп про виникнення особливо'1 шформацп (шформацп про шотечш цшш папери,
сертифжати фонду операцш з нерухомЁстю) емггента
(для опублжування в офщшному друкованому виданш)
I. Загалып вщомост!
ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТР АЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБШАТ»
2.КодзаеДРПОУ
00190977
3 . М!сцезнаходження
УкраТна, Днтропетровська обл., м. Кривий Р!г,
50066
4. М1жм1ський код, телефон та факс
(056) 410-53-01, (0564) 5 1-32-82
с§оЬ:[§)сеок.<1р . ца
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторшки в мереж! Тнтернет, яка
Ьйр://с§ок.те1:1пуе5111о1(1т§.сот/ги/аЬои1/1пГо
додатково використовуеться емггентом для
розкриття шформацп
7. Вид особливоУ шформацп вгдповщно до вимог
Вщомост! про змшу складу посадових ос!б
емггента
глави 1 розд!лу III цього Положения
1 . Повне найменування емггента

II. Текст повщомлення
Згщно наказу Генерального директора ПАТ «ЦГЗК» №341-к вщ 12.11.2015 року призначено з
13.11.2015 року Карлаш Тамшу Петр1вну (паспорт сери МЕ 269768, виданий Дзержинським РВ
Кривор1зького МУ УМВС Украши в Дншропетровсьюй облает! 11.08.2003р.) на посаду головного
бухгалтера
ПУБЛ^1ЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ПРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» за сум!сництвом. Карлаш Т.П. призначено на невизначений строк в
зв'язку (з наявшстю вакансп головного бухгалтера. Протягом останн!х п'яти рок!в об!ймала наступи!
посади: 04.01.2008-29.05.2015 - заступник головного бухгалтера з оподаткування, головний бухгалтер
ПАТ «1нгулецький ГЗК» (до 31.03.2011р. - ВАТ «Шгулецький ГЗК»); з 02.06.2015 року по тепершнш час
- провщний менеджер управлшня зв!тност1 ТОВ «МЕТ1НВЕСТ Б13НЕС СЕРВ1С» (основне м!сце роботи).
Пакетом акцш або часткою в статутному каттал! ПАТ «ЦГЗК» не волод!е. НепогашеноТ судимост! за
корислив! та посадов! злочини не мае.
В зв'язку 13 призначенням Карлаш Т.П. на посаду головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК» припинено
12 листопада 2015 року повноваження виконуючого обов'язки головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК»
Костюченко Натал! Григор1вни (паспорт серп АК 652374, виданий
Центрально-Мюьким РВ
Кривор1зького МУ УМВС Украши в Днтропетровськш облает! 29.11.1999р.). Костюченко Н.Г.
виконувала обов'язки головного бухгалтера Товариства з 22.06.2015 року. Пакетом акцш або часткою в
статутному каштал! ПАТ «ЦГЗК» не волод!е. Непогашено! судимост! за корислив! та посадов! злочини не
мае.
III. Пщпис

.

1.
Особа, зазначена нижче, п!дтверджуе достов!рн!сть {нформащУ, що м!ститься
повщомленн!, та визнае, що вона несе в!дпов!дальн!сть зпдно !з законодавством.

Генеральний директор

Д.В.Шевчик
13.11.2015р.

у

