Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

12.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор

Мотренко Олександр Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69093, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Гладкова, б.2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05755625
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)701-79-46 (061)701-79-12
6. Адреса електронної пошти
office@zkz.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.zkz.ua

12.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2019

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Куликова Людмила
Олексiївна

05755625

0.0000095

Зміст інформації:
11.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.5.18 Статуту ПрАТ
«ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» (протокол №24 вiд 11.04.2019), у зв’язку з чим припинено
повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» - Куликової Людмили Олексiївни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗКЗ» в розмiрi
0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду
Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Куликова Людмила Олексiївна перебувала на посадi Голови Наглядової ради
ПрАТ «ЗКЗ» з 24.10.2017р.
11.04.2019

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Чернухiн Андрiй
Миколайович

05755625

0.0000095

Зміст інформації:
11.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.5.18 Статуту ПрАТ
«ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» (протокол №24 вiд 11.04.2019), у зв’язку з чим припинено
повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» - Чернухiна Андрiя Миколайовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗКЗ» в розмiрi
0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду
Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Чернухiн Андрiй Миколайович перебував на посадi члена Наглядової ради
ПрАТ «ЗКЗ» з 27.09.2017р.
11.04.2019

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
Наглядової
ради

Рибалко Олександр
Вiкторович

05755625

0.0000095

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)
1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

11.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.5.18 Статуту ПрАТ
«ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» (протокол №24 вiд 11.04.2019), у зв’язку з чим припинено
повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олександра Вiкторовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗКЗ» в розмiрi
0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду
Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рибалко Олександр Вiкторович перебував на посадi члена Наглядової ради
ПрАТ «ЗКЗ» з 27.09.2017р.
11.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Уманська Олена Петрiвна

05755625

0.00

Зміст інформації:
11.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням
повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства (протокол №24 вiд 11.04.2019), у зв’язку з
чим Уманську Олену Петрiвну обрано на посаду члена Наглядової ради. Часткою у статутному капiталi Товариства обрана особа не володiє. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який обрано особу – три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: , директор, генеральний директор. Обрана членом Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» особа є представником акцiонера Товариства - Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33499232), що дiє вiд свого iменi, але в
iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «П’ятий» Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРIСI 233178), що володiє часткою 0,035320% в статутному
капiталi Товариства.
11.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Чернухiн Андрiй
Миколайович

05755625

0.0000095

Зміст інформації:
11.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням
повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства (протокол №24 вiд 11.04.2019), у зв’язку з
чим Чернухiна Андрiя Миколайовича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду члена Наглядової
ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який обрано особу – три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)
1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

останнiх п'яти рокiв: вiйськовий пенсiонер, заступник генерального директора, член наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» особа є
акцiонером Товариства.
11.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Рибалко Олександр
Вiкторович

05755625

0.0000095

Зміст інформації:
11.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням
повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства (протокол №24 вiд 11.04.2019), у зв’язку з
чим Рибалко Олександра Вiкторовича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду члена Наглядової
ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який обрано особу – три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт, член наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради особа є акцiонером Товариства.

