
 
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  
Публічне акціонерне товариство «Запорізький кабельний завод» 
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Публічне акціонерне товариство 
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
05755625  
 
1.4. Місцезнаходження емітента 
69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, буд. 2  
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(061) 7017979, (061) 7017979  
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 office@zkz.ua 
 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації  
www.zkz.ua 
 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні 
папери відповідно до вимог розділу III цього Положення  

 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення 

 
14.04.2013р. у зв'язку з закiнченням строку дiї контракту, укладеного з Генеральним директором 
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький Кабельний Завод» (надалi - Товариство), припинено 
повноваження Генерального директора Товариства Мотренко Олександра Володимировича (паспорт: 
серiя СА номер 195964 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 08.06.1996р.).  
Акцiями Товариства не володiє.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Мотренко О.В. перебував на посадi з 15.04.2010р.  
Iнформацiя про уповноважений орган емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових 
осiб, та дату прийняття рiшення не розкривається у зв'язку з тим, що рiшення про звiльнення 
Мотренко О.В. з посади Генерального директора не приймалось.  
 
У зв'язку з закiнченням 14.04.2013р. термiну дiї контракту, укладеного з Генеральним директором 
Товариства, рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 12.04.2013р. (протокол №12/04-13) Мотренко 
Олександр Володимирович (паспорт: серiя СА номер 195964 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi 08.06.1996) обраний на посаду Генерального директора Товариства термiном на 3 
(три) роки з 15.04.2013р., без припинення трудових вiдносин. 
Акцiями Товариства не володiє.   
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Протягом своєї попередньої трудової дiяльностi Мотренко О.В. обiймав наступнi посади: майстер 
цеху, начальник ПДБ, заступник начальника цеху, заступник директора з виробництва-начальник ПДУ, 
в.о. генерального директора, генеральний директор, в.о. генерального директора, генеральний 
директор. 
 

3. Підпис 
 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Генеральний директор          (підпис)         О.В. Мотренко 
  

 


