
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Вiдкрите акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

00191230 

1.4. Місцезнаходження емітента  

69008 м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(061) 218 22 94, (061) 213 59 27 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

office@zaporizhstal.com 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації  

http//www.zaporizhstal.com 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  

Зміна складу посадових осіб емітента 

 

2. Текст повідомлення  

Відповідно до заяви від 16 липня 2012 року про дострокове припинення повноважень за його 

бажанням згідно положень пп. 1 п. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», 

наданої Абдіновим Артуром Тазахановичем, (вхідний № 2061283 від 03 серпня 2012 року), 

його повноваження як Заступника Голови Спостережної (Наглядової) ради ВАТ 

«Запоріжсталь» з 30 липня 2012 року є припиненими. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років, з дати останніх зборів акціонерів: 

2 роки. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. 

Відповідно до заяви від 16 липня 2012 року про дострокове припинення повноважень за його 

бажанням згідно положень пп. 1 п. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», 

наданої Солдатенко Миколою Петровичем, (вхідний № 2061286 від 03 серпня 2012 року), 

його повноваження як Заступника Голови Спостережної (Наглядової) ради ВАТ 

«Запоріжсталь» з 30 липня 2012 року є припиненими. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0017%. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років, з дати останніх зборів 

акціонерів: 2 роки. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. 

 



Відповідно до заяви від 16 липня 2012 року про дострокове припинення повноважень за його 

бажанням згідно положень пп. 1 п. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», 

наданої Дворецьким Ігорем Володимировичем, (вхідний № 2061287 від 03 серпня 2012 

року), його повноваження як Заступника Голови Спостережної (Наглядової) ради ВАТ 

«Запоріжсталь» з 30 липня 2012 року є припиненими. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років, з дати останніх зборів 

акціонерів: 2 роки. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. 

 

 

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. 

В.о. Генерального директора 

 

 

 

Шурма Р.І. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

   М. П.  
 

(дата)  

 


