Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор
(посада)

Мотренко Олександр Володимирович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.03.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Код за ЄДРПОУ
05755625
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)701-79-79 (061)701-79-12
6. Електронна поштова адреса
office@zkz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.03.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено на сторінці

№54 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФБ"

21.03.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.zkz.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.03.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано або
вчинення
припинено
дії
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

16.03.2016

обрано

Голова
Наглядової
ради

Куликова Людмила Олексiївна

0.0000095

Зміст інформації:
16.03.2016р. Наглядовою радою ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», у
зв'язку з обранням нового складу ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради, у зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну обрано на посаду
Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ».
Куликова Людмила Олексiївна володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,0000095%.
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк, на який особу обрано на посаду, не визначений.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний спецiалiст корпоративного вiддiлу, начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту,
начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, член Наглядової ради.

