
Повщомлення про виникнення особливо'1 шформацн (шформацп про шотечш
цшш папери, сертифжати фонду онеращ'й з нерухом!стю) ем1тента

(для опублжування в офщшному друкованому виданн!)

I. Загалмн вщомост!

1. Повне найменування ем!тента

2. Код за СДРПОУ

3. Мюцезнаходження

4. М!жм!ський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторшки в мереж! штернет,
яка додатково використовуеться
ем!тентом для розкриття шформацп

7. Вид особливоГ шформащ!

II.

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНИЙПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБ1НАТ"

00190977

50066, м.Кривий Р!г, -

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

с§ок@с§ок.с!р.иа

Ъпр.7/с§ок.тейпуезию1с1т§.сот/ги/аЪош:/тй)

Змша складу посадових ос!б ем^тента

Текст повщомлення

Загальними зборами акц!онер!в ПАТ «ЦГЗК», що були проведен! 31.03.2015 року (протокол
№1), були прийнят! р!шення:
- Припинити 31 березня 2015 року повноваження д!ючого (на момент проведения даних Загальних
збор!в акц!онер!в) одноособового члена НаглядовоГ ради - ПриватноГ компанп з обмеженою
в!дпов!дальн!стю Метшвест Б.В. (Рпуа1е Глтйес! ЫаЬШгу Сотрапу Мейпуез! В.У.) (Н!дерланди)
(реестрац!йний номер 24321697) (надал! - Мет!нвест Б.В.). Приватна компатя з обмеженою
в!дпов!дальтстю Метшвест Б.В. волод!е 1181 446 447 шт. простих !менних акцш, що складае
99,5707% статутного катталу ем!тента. Зм!ни в склад! посадових ос!б вщбулися в зв'язку !з
зак!нченням строку д!Г повноважень члена НаглядовоГ ради. Строк перебування на посад! - з
19.04.2012 року.

Загальними зборами акц!онер!в ПАТ «ЦГЗК», що були проведен! 31.03.2015 року (протокол
№1), були прийнят! р!шення:
- Обрати з 01 кв!тня 2015 року одноособовим членом НаглядовоГ ради Товариства - Приватну
компанда з обмеженою в!дпов!дальн!стю Метшвест Б.В. (Рпуа1е Глтйес! ГлаЪШгу Сотрапу
Меппуез! В.У.) (Н!дерланди) (реестрацшний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. Приватнш
компан!Гз обмеженою в!дпов!дальшстю Мет!нвест Б.В. належить 1181 446 447 штук простих
!менних акцш ПАТ «ЦГЗК», що становить 99,5707% в статутному каштал! ем!тента. Мет!нвест
Б.В. з 19.04.2012 року до 31.03.2015 року обшмала посаду одноособового члена НаглядовоГ ради
ПАТ «ЦГЗК».

III. ГОдпис

1. Особа, зазначена нижче, шдтверджуе достов!рн!сть !нформац!Г, що м!ститься у пов!домленн!, та
визнае, що вона несе в!дпов!дальн!сть зпдно !з законодавством.

2. Найменування посади "\/ Федотов Олекс!й Сгорович

[ та пр1звище кер!вника)В.о.Генерального директора

.ЦЕНТРАЛЬЫИЙНЧРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛИМ» КОМБ1НАТ

01.04.2015

(дата)


