
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiзький кабельний завод" 

2. Код за ЄДРПОУ 05755625 

3. Місцезнаходження 69093, м.Запорiжжя, вул. Гладкова, 2 

4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-79 (061)701-79-12 

5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

www.zkz.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

 
II. Текст повідомлення 

У зв'язку з прийняттям 27.03.2014р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» (надалi - Товариство) 
рiшення про обрання членiв Наглядової ради, на виконання пункту 7.2. положення «Про Наглядову раду 
ПАТ «ЗКЗ», 16.04.2014р. проведено засiдання Наглядової ради Товариства на якому прийнято рiшення про 
обрання Компанiї «Energy Standard Industries Limited» Головою Наглядової ради Товариства. 
Iнформацiя щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть за 
наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. 
Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв не наводиться у зв'язку з тим, 
що зазначена iнформацiя розкривається стосовно фiзичних осiб. 
Посадову особу призначено до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про 
переобрання Голови Наглядової ради. 
 

У зв'язку з прийняттям 27.03.2014р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» (надалi - Товариство) 
рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, на виконання пункту 7.2. положення «Про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «ЗКЗ», 16.04.2014р. проведено засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства на якому прийнято рiшення про 
обрання Линди Свiтлани Iванiвни Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової вiдсутня.  
Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку. 
Посадову особу призначено до моменту прийняття Ревiзiйною комiсiєю Товариства рiшення про 
переобрання Голови Ревiзiйної комiсiї. 
Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, оскiльки вiдсутня згода посадової 
особи на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. 

 
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Мотренко Олександр Володимирович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
16.04.2014 

(дата) 

 


