
Повщомлення про виникнення особливоТ шформацм (шформацм про тотечн!
цшн1 папери, сертифшати фонду операцш з нерухомютю) емггента

(для опубл!кування в оф!ц!йному друкованому виданы)

I. Загальн! вщомост!

1. Повне найменування ем!тента

2. Код за СДРПОУ
3. М!сцезнаходження

4. М!жм!ський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторшки в мереж! Ытернет, яка
додатково використовуеться емггентом
для розкриття шформацм'
7. Вид особливоТ !нформац!Т вщповщно до
вимог глави 1 роздшу III Положения

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБИНАТ»
00190977
УкраТна, Днтропетровська обл., м. Кривий
Р!г, 50066
(056) 410-53-01, (0564) 51-32-82
сдок.@сдоК.с!р.иа
пНр://сдоК.те11ПУез1по1с11пд.сот/ги/аЬои^/1п^о

Вщомост! про зм!ну складу посадових ос!б
емггента

II. Текст повщомлення

Р!чними Загальними зборами акц!онер!в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ», що були
проведен! 27.04.2016 року (протокол №1), прийнято р!шення про змшу складу
посадових ос!б, а саме:
- Припинити 30 квпгня 2016 року повноваження д!ючого (на момент проведения даних

Загальних збор!в акц!онер!в) одноособового члена НаглядовоТ ради - ПриватноТ
компанп з обмеженою вщповщальнютю Мет!нвест Б.В. (Рпуа^е ИтИес! ЫаЬНйу Сотрапу
Ме11пуез1; В.У.) (реестрацмний номер 24321697). Приватна компашя з обмеженою
вщповщальнютю Мет!нвест Б.В. волод!е пакетом простих !менних акц!й ем!тента, що
складае 99,7481% статутного кап!талу ем!тента. Зм!ни в склад! посадових ос!б
вщбулися в зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена НаглядовоТ ради за
р!шенням Загальних збор!в. Строк перебування на посад! - з 01.04.2015 року.
- Обрати з 01 травня 2016 року до складу НаглядовоТ ради Товариства Риженкова Юр!я
Олександровича членом НаглядовоТ ради (представник акцюнера Ме1!пуез1 ВАЛ)
строком на 3 (три) роки. Посадова особа не издала згоди на розкриття паспортних
даних. Протягом остантх п'яти роюв об!ймав наступи! посади: 01.03.2010р.-23.12.2013р.
- виконавчий директор ТОВ «ДТЕК»; з 24.12.2013р. до тепер!шнього часу - Генеральний
директор ТОВ «МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ». Зм!ни в склад! посадових ос!б вщбулися на
тдстав! р!шення Загальних збор!в ем!тента. Пакетом акц!й або часткою в статутному
каттал! ПАТ «ЦГЗК» не волод!е. НепогашеноТ судимост! за корислив! та посадов!
злочини не мае.

- Обрати з 01 травня 2016 року до складу НаглядовоТ ради Товариства Погожева
Олександра Володимировича членом НаглядовоТ ради (представник акцюнера
Мейпуез* В.\/.) строком на 3 (три) роки, Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Протягом останшх п'яти рок!в обтмав наступи! посади: 02.01.2007р.-
31.12.2009р. - директор з виробництва Череповецького Металурпйного комбшату
(Рос!йська Федерац!я); з 10.12.2010 р. по тепер!шн!й час - директор металурпйного
див!з!ону ТОВ «МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ». Зм!ни в склад! посадових ос!б вщбулися на
пщстав! р!шення Загальних збор!в ем!тента. Пакетом акц!й або часткою в статутному
каттал! ПАТ «ЦГЗК» не волод!е. НепогашеноТ судимост! за корислив! та посадов!
злочини не мае.
- Обрати з 01 травня 2016 року до складу НаглядовоТ ради Товариства Данкову Юл!ю
СерпТвну членом НаглядовоТ ради (представник акцюнера Мейпуез* В.У.) строком на 3



(три) роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом
останн!х п'яти рок!в об!ймала наступи! посади: 29.03.201 Ор.-01.06.2015р. - директор по
фшансовому контролю прничодобувного див!з!ону ТОВ «МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ»; з
02.06.2015 р. до тепер!шнього часу - директор департаменту контрол!нгу ТОВ
«МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ». Зм!ни в склад! посадових ос!б вщбулися на пщстав! р!шення
Загальних збор!в емггента. Пакетом акц!й або часткою в статутному капггал! ПАТ
«ЦГЗК» не волод!е. Непогашено'Г судимост! за корислив! та посадов! злочини не мае.
- Обрати з 01 травня 2016 року до складу НаглядовоТ ради Товариства Романову
Свппану МиколаТвну членом НаглядовоТ ради (представник акцюнера Мейгмез! В.У.)
строком на 3 (три) роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Протягом останн!х п'яти рок!в об!ймала наступи! посади: 01.02.2002р.-
31.08.2012р. - головний юрисконсульт з питань вир!шення спор!в та судочинства
«Бейкер ! Макенз!, С! Аи Ее Л!м!тед»; з 03.09.2012 р. до тепер!шнього часу - директор з
правового забезпечення ТОВ «МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ». Зм!ни в склад! посадових ос!б
вщбулися на пщстав! р!шення Загальних збор!в ем!тента. Пакетом акц!й або часткою в
статутному каттал! ПАТ «ЦГЗК» не волод!е. Непогашено'Г судимост! за корислив! та
посадов! злочини не мае.
- Обрати з 01 травня 2016 року до складу НаглядовоТ ради Товариства Баранова Серия
Олександровича членом НаглядовоТ ради (незалежний директор) строком на 3 (три)
роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом
останых п'яти рок!в об!ймав наступи! посади: 2008-2012р. - кер!вник юридичноТ
практики металурпйного див!з!ону дирекцм' з правового забезпечення ТОВ
«МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ»; з 2012р. до тепер!шнього часу - начальник в!дд!лу
методологи правового супроводження дирекцм з правового забезпечення ТОВ
«МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ». Зм!ни в склад! посадових ос!б вщбулися на пщстав! р!шення
Загальних збор!в ем!тента. Пакетом акц!й або часткою в статутному каттал! ПАТ
«ЦГЗК» не волод!е. Непогашено'Г судимост! за корислив! та посадов! злочини не мае.

III. ГНдпис

1. Особа, зазначена нижче, пщтверджуе достов!рн!сть !нформац!Т, що
мютиться у повщомленн!, та визнае, що вона нере в!дпов!дальн!сть зпдно !з
законодавством.

2. Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК» Д.В.Шевчик

28.04.2016р.


