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Особлива інформація (XML)
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.
Виконуючий обов’язки

Скачков Андрiй Анатолiйович

Генерального директора
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
02.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

50079 м. Кривий Рiiг -

4. Код за ЄДРПОУ

00191023

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 400-64-17 (056) 400-69-12

6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці

https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info

(дата)

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії

Прізвище, ім'я, по
Зміни (призначено
або звільнено)

Посада

батькові фізичної особи
або повне найменування

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

юридичної особи

1

2

3

4

5

Виконуючий
02.04.2018

припинено

обов’язки

Скачков Андрiй

повноваження

Генерального

Анатолiйович

директора

Володіє часткою в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)
6

АК 361695
14.12.1998 Ц.Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС

0

України в Днiпропетровськiй областi

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПРАТ «ПIВНГЗК» 02 квiтня 2018 року прийнято рiшення (Протокол № 296) про змiну до складу посадових осiб, а саме:
- припинити 09 квiтня 2018 р. повноваження виконуючого обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Скачкова Андрiя Анатолiйовича (паспорт АК 361695, виданий 14.12.1998 р. Ц.Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi) у зв’язку з призначенням на посаду Генерального директора Товариства Колдунова Г. А. Скачков А.А. перебував на посадi з 20 лютого
2018 року. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ПIВНГЗК». Часткою у Статутному капiталi ПРАТ «ПIВНГЗК» не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

02.04.2018

призначено

Генеральний

Колдунов Григорiй

директор

Анатолiйович

ТТ 292837
04.07.1998 Подiльським РВ ГУДМС України в мiстi

0

Києвi

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПРАТ «ПIВНГЗК» 02 квiтня 2018 року прийнято рiшення (Протокол № 296) про змiну до складу посадових осiб, а саме:
- призначити Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Колдунова Григорiя
Анатолiйовича на термiн починаючи з 10 квiтня 2018 року до 02 квiтня 2020 року (включно). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою у Статутному капiталi ПРАТ «ПIВНГЗК» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято вiдповiдно до
пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ПIВНГЗК».
Протягом останнiх п’яти рокiв Колдунов Григорiй Анатолiйович обiймав наступнi посади:
- з 09.01.2013 року по 14.04.2014 року директор ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»;
- з 15.04.2014 року по 30.04.2015 року директор ТОВ «Електроналадка;
- з 17.06.2015 року по 23.10.2015 року директор Вiдокремленого пiдроздiлу «Гуманiтарний штаб» Благодiйного фонду «Розвиток України»;
- з 09.12.2015 року по 30.04.2016 року генеральний директор акцiонерного товариства «Руднiк iменi Матросова» (Росiйська Федерацiя);
- з 22.06.2016 року по 22.01.2018 року управляючий директор акцiонерного товариства «РiМ», яке є вiдокремленим пiдроздiлом ТОВ «УК ПОЛЮС» в мiстi Магадан
(Росiйська Федерацiя).
Особа, що вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
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