
ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про виникнення особливої інформації про емітента  

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

1.2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00190977 
1.4. Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, 50066 
1.5. Міжміський код, телефон та факс (056) 406-83-01, (0564) 51-32-82  
1.6. Електронна поштова адреса bondarenko-tv@cgok.dp.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

Відсутня 

1.8. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 2 розділу ІІ 

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

2. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ВАТ «ЦГЗК», що були розпочаті 25.03.2011 року 

та завершені після перерви 31.03.2011 року (протокол №1 від 25.03.2011 року),   були 
прийняті рішення:  

- припинити повноваження члена Наглядової ради ВАТ “ЦГЗК” - ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 
34093721), перебував на посаді з 12.04.2007 року, володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,000017%. Зміни відбулися в зв’язку із закінченням строку дії 
повноважень Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; 

-  обрати з 31.03.2011 року до складу Наглядової ради Товариства - 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
(ідентифікаційний код 34093721), володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
0,000017%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
  - припинити повноваження Ревізора ВАТ “ЦГЗК” - PRIVATE COMPANY LIMITED 
BY SHARES “MetalUkr Holding Limited” (ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«МЕТАЛУКР ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД») (ідентифікаційний код 182834), перебував на посаді з 
12.04.2007 року, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 75,957%. Зміни 
відбулися в зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Новий склад Ревізійної комісії 
(Ревізора) Товариства не обирався. 

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЦГЗК» щодо зміни складу органів 
управління Товариства (питання №7 порядку денного загальних зборів) було прийнято 
після перерви 31 березня 2011 року. 

3. Підпис. 
 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
 
 
 Генеральний директор    Тимошенко Павло Геннадійович 


