Повщомлення про виникнення особливоТ шформацп (шформацм про тотечн!
Ц1НН1 папери, сертиф!кати фонду операцш з нерухом!стю) ем!тента
(для опубл!кування в офщшному друкованому видами!)
I. Загальш 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! !нтернет, яка
додатково використовуеться ем!тентом
для розкриття шформацм
7. Вид особливоТ шформацм' вщповщно до
вимог глави 1 роздшу III цього Положения

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ»
00190977
УкраТна, Днтропетровська обл., м. Кривий
Р!г, 50066
Д056) 410-53-01, (0564) 51-32-82
саоК@сроК.с!р.иа
п{ф://сдоК.те11пуе51по1сЛпд.сот/ги/аЬоиМп1:о
В'щомост! про змшу складу посадових ос!б
ем!тента

II. Текст повщомлення
Зпдно з наказом по ПАТ «ЦГЗК» №175-к в!д 19.06.2015 року звтьнено 19.06.2015
року з посади виконуючого
обов'язки головного бухгалтера
ПАТ «ЦГЗК»
Преображенську !нну Дмитр!вну (паспорт серм АН 605288, виданий Жовтневим РВ
Кривор!зького МУ УМВС УкраТни в Днтропетровсьш облает! 11.05.2007р.) в зв'язку з
переведениям на шшу роботу. Перебувала на посад! виконуючого обов'язки головного
бухгалтера з 07.04.2014 року. Часткою в статутному капггал! емггента не волод!е.
НепогашеноТ судимост! за корислив! та посадов! злочини не мае.
На час ваканси головного бухгалтера зпдно з наказом по ПАТ «ЦГЗК» №178-к в!д
22.06.2015 року виконання обов'язюв головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК» з 22 червня
2015 року покладено на Костюченко Наталю Григор!вну (паспорт серм АК 652374,
виданий Центрально-Мюьким РВ Кривор!зького МУ УМВС УкраТни в Днтропетровсьш
облает! 29.11.1999р.). !нш! посади, як! об!ймала протягом останшх п'яти роюв:
01.06.2010р. - 06.07.2012р. - головний бухгалтер ПАТ «ЦГЗК»; 09.07.2012 -07.09.2012 експерт групп «Фшанси» дирекцм з трансформацм б!знес-процес!в фшансовоТ дирекцм
ТОВ «МЕТ1НВЕСТ ХОЛДИНГ»; 10.09.2012 - 06.08.2014 - заступник фшансового
директора - фшансовий контролер ПАТ «Краснодонвуплля»; з 07.08.2014 року по
тепер!шн!й час - фшансовий контролер ПАТ «ЦГЗК». Часткою в статутному капггал!
емггента не волод!е. НепогашеноТ судимост! за корислив! та посадов! злочини не мае.
III. Пщпис
1.
Особа, зазначена нижче, пщтверджуе достов!рн!сть шформацм', що
мютиться у повщомленн!, та визнае, що вона несе вщповщальнють зпдно !з
законодавством.
2. В. о. Генерального директора

О. С. Федотов
22.06.2015р.

