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Ми робимо
інформацію доступною
Агентство

Новини

Бази даних

Послуги

Web-сайти

Підтримка

Заявки на публікацію

Введіть ЄДРПОУ

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада*

член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Романова Свiтлана Миколаївна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1976
Вища. Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, спецiальнiсть - Мiжнародне

5)Освіта**

право, квалiфiкацiя спецiалiста - магiстр мiжнародного права, перекладач з англiйської мови, рiк закiнчення
1999

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та

Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу

попередня посада, яку займав**

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» «Директор з правового забезпечення» (iдентифiкацiйний код 34093721).

8)дата набуття повноважень та термін, на

03.05.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29 квiтня 2016 року (Протокол № 1) було встановлено кiлькiсний
склад Наглядової ради Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Романову Свiтлану Миколаївну членом
Наглядової ради Товариства як представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує
винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Непогашених
судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової особи
Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та
судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед», з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ» «Директор з правового забезпечення» (iдентифiкацiйний код 34093721). Загальний стаж роботи 20
рокiв.

Романова

С.М.

обiймає

посади

на

наступних

пiдприємствах:

-

ПРАТ

«МК

«АЗОВСТАЛЬ»,

мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; - ПРАТ «ХТЗ»,
мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ

9)Опис

«МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т
Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», мiсцезнаходження: 87504, Донецька
обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, блок 4; - ПРАТ «АКХЗ», мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл.,
мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; - ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС», мiсцезнаходження: 87534, Донецька
обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС», мiсцезнаходження: 69600,
Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ «IНГЗК», мiсцезнаходження: 50064,
Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ «ЦГЗК»; мiсцезнаходження: 50066,
Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «ПIВНГЗК», мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл.,
мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ», мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто
Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ», мiсцезнаходження: 87534, Донецька
обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ», мiсцезнаходження: 69106,
Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. Iнформацiя про стаж
роботи протягом останнiх п'яти рокiв: - з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань
вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед»; - з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу
ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» «Директор з правового забезпечення» (iдентифiкацiйний код 34093721).

1)Посада*

член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Данкова Юлiя Сергiївна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1978
Вища. Криворiзький технiчний унiверситет, спецiальнiсть - менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi,

5)Освіта**

квалiфiкацiя спецiалiста - менеджер-економiст, рiк закiнчення - 2000

6)Стаж роботи (років)**

17
Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв - з 2010 р. до 2015 р. Директор по

7)Найменування підприємства та

фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; з 2015 р. до 2016 р. Директор

попередня посада, яку займав**

департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; з 2016 р. до теперiшнього часу Фiнансовий директор
ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29 квiтня 2016 року (Протокол № 1) було встановлено кiлькiсний
склад Наглядової ради Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Данкову Юлiю Сергiївну членом
Наглядової ради Товариства як представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує
винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Непогашених
судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової особи
Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. Данкова Ю.С. обiймає мосади на наступних
пiдприємствах: Фiнансовий директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр.
Нахiмова, 116-А); Посадова особа також з 01.05.2016 р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних
юридичних особах: - ПАТ «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», мiсцезнаходження: 50026,
Днiпропетровська область, Кривий Рiг; - ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл.,
мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; - ПРАТ «ХТЗ», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто
Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл.,
мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»,

9)Опис

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «ЄНАКIЄВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54,
блок 4; - ПРАТ «АКХЗ», мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116,
корп. А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС», мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул.
Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ «IНГЗК», мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг,
вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ «ЦГЗК»; мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ
«ПIВНГЗК», мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ»,
мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ», мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/
вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце
роботи, займана посада): - з 2010 р. до 2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону
ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; - з 2015 р. до 2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ». -з 2016 р. до теперiшнього часу Фiнансовий директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ».

1)Посада*

Генеральний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Тимошенко Павло Геннадiйович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1968
Вища освiта. Закiнчив Українську iнженерно-педагогiчна академiя, 1997 р., спецiальнiсть - «Ливарне

5)Освіта**

виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; Донецький державний унiверситет, 2000 р.,
спецiальнiсть - «Фiнанси i кредит», економiст

6)Стаж роботи (років)**

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

34
Протягом останнiх п’яти рокiв Тимошенко Павло Геннадiйович обiймав посади: 27.09.2010–03.03.2015 Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК» (м. Кривий Рiг); з 04.03.2015 - 19.02.2018 – Генеральний директор ПРАТ
«ПIВНГЗК».

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.03.2015, до 02.04.2018 (включно)

який обрано (призначено)
Тимошенко

Павло

Геннадiйович

призначений

на

посаду

Генерального

директора

ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», згiдно Рiшення
Наглядової ради ПАТ «ПIВНГЗК» вiд 03.03.2015 року №159 термiном з 04 березня 2015 року до 01 квiтня 2016
року. Своїм Рiшенням № 207 вiд 25.03.2016 р.Наглядова рада Товариства подовжила термiн дiї повноважень
Генерального директора до 03.04.2017 р. включно. Своїм Рiшенням № 259 вiд 03.04.2017 р.Наглядова рада
Товариства подовжила термiн дiї повноважень Генерального директора до 02.04.2018 р. включно. Своїм
Рiшенням №

287 вiд 19.02.2018 р.Наглядова рада Товариства припинила повноваженняГенерального

директора Тимошенко Павла Геннадiйовича з 19.02.2018 р. та призначила виконуючим обов'язки Генерального
директора Скачкова Андрiя Анатолiйовича на термiн - до дати вiдкликання (припинення повноважень). Рiшення
приймалися вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ПIВНГЗК». Згiдно чинної редакцiї Статуту
Товариства керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства
– Генеральний директор. Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах та вiд iменi Товариства в межах,
передбачених законодавством України, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства
перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й
органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає
рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор Товариства
самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi
Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства

та

рiшеннями

Наглядової

ради

Товариства.

Генеральний

директор

Товариства

несе

вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.
Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi
Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень. На посаду Генерального
9)Опис

директора Товариства обирається особа, яка має необхiдну професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи.
Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу
освiту, мати досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової ради
Товариства

або

членом

Ревiзiйної

комiсiї

Товариства.

Строк

повноважень

особи,

що

обирається

(призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рiшенням Наглядової ради
Товариства. У випадку закiнчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора
Товариства i не прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення з цього питання, така особа продовжує
виконувати повноваження та функцiї, а також нести обов’язки Генерального директора Товариства до моменту
прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання (звiльнення) особи з посади Генерального
директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства
здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про
обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з особою, обраною
на вказану посаду, трудового договору (контракту) iз Товариством. До компетенцiї Генерального директора
Товариства (роздiл 17. Статуту «ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА») належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної
компетенцiї цих органiв, Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки,
якi заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не
встановленi чинним законодавством України. Часткою у Статутному капiталi ПРАТ «ПIВНГЗК» не володiє.
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй формi не розголошується. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Тимошенко П.Г. має 34 роки виробничого стажу, стаж
керiвної роботи 25 роки, на посадi Генерального директора ПРАТ «ПIВНГЗК» з 04.03.2015 року. Основне мiсце
роботи ПРАТ "ПIВНГЗК" посада Генеральний директор, нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймав.

1)Посада*

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Карлаш Тамiла Петрiвна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1969
Вища. Закiнчила Київський iнститут народного господарства iм.Д.С.Коротченка, спецiалiльнiсть Економiчне i

5)Освіта**

соцiальне планування, економiст

6)Стаж роботи (років)**

30
Карлаш Тамiла Петрiвна призначена на посаду головного бухгалтера ПРАТ "ПIВНГЗК" за сумiсництвом згiдно
Наказу Генерального директора ПАТ «ПIВНГЗК» № 86-к вiд 16.11.2015 року з 17.11.2015 року. Протягом

7)Найменування підприємства та

останнiх п’яти рокiв Карлаш Тамiла Петрiвна обiймала посади: 04.01.2008-19.08.2012 – заступник головного

попередня посада, яку займав**

бухгалтера з оподаткування управлiння ПАТ «IнГЗК» (м. Кривий Рiг); 20.08.2012-29.05.2015 – головний
бухгалтер ПАТ «IнГЗК» (м. Кривий Рiг); 02.06.2015 - теперiшнiй час – провiдний менеджер управлiння звiтностi
ТОВ «МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС» (основне мiсце роботи).

8)дата набуття повноважень та термін, на

17.11.2015, термiн не обмежений

який обрано (призначено)

Головний бухгалтер має повноваження: впроваджувати облiкову полiтику Товариства, засновану на єдиних
методологiчних засадах i методах, передбачених Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Забезпечувати:

Перевiрку

та

складання

фiнансової,

статистичної,

податкової

звiтностi

пiдприємства

Проведення монiторингу законодавчої бази та її змiн за напрямом роботи, з метою коректного складання
бухгалтерської та фiнансової звiтностi, правильної постановки i ведення бухгалтерського облiку та захисту
пiдприємства вiд штрафних санкцiй зi сторони податкових органiв. Достовiрне та своєчасне складання та
надання вiдповiдним органам мiсячної, квартальної, рiчної фiнансової, податкової, управлiнської та iнших видiв
звiтностi, у тому числi про державний матерiальний резерв, Контролювати дотримання порядку оформлення та
подачi до облiку первинних документiв усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками. Правильнiсть i

9)Опис

своєчаснiсть проведення рiчної iнвентаризацiї активiв, зобов’язань та розрахункiв по пiдприємству,
вiдображення в облiку результатiв iнвентаризацiї не пiзнiше дати закриття рiчної фiнансової звiтностi. Перегляд
та електронне вiзування документiв в системi my SAP ERP вiдповiдно до iнструкцiї кiнцевого користувача та
наданих повноважень в системi. Карлаш Т.П. часткою в Статутному капiталi ПРАТ «ПIВНГЗК» не володiє.
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй формi не розголошується. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Карлаш Т.П. має 30 рокiв виробничого стажу, стаж керiвної
роботи 23 роки. Основне мiсце роботи - посада провiдного менеджера управлiння звiтностi ТОВ «МЕТIНВЕСТ
БIЗНЕС СЕРВIС», Днiпропетровська обл., 50000, м. Кривий Рiг, ул. Ленина, 93, за сумiсництвом займає посаду
головного бухгалтера ПРАТ «ПIВНГЗК».

1)Посада*

член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Риженков Юрiй Олександрович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р.
виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» (iдентифiкацiйний код 34225325), з 24.12.2013 р. до теперiшнього часу
Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29 квiтня 2016 року (Протокол № 1) було встановлено кiлькiсний
склад Наглядової ради Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Риженкова Юрiя Олександровича
членом Наглядової ради Товариства як представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не
отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 19
рокiв. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової
особи Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. Iншi посади якi обiймала призначена особа
протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК»
(iдентифiкацiйний код 34225325), з 24.12.2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721). Загальний стаж роботи 19 рокiв. Риженков Ю.О.
обiймає посади на наступних пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А) з 24.12.2013 р. по т.ч.; Директор А Приватна компанiя з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Метiнвест Б.В.» / Private Limited Liability Company «Metinvest B.V.» (реєстрацiйний
номер 24321697) 24.12.2013 р. по т.ч.; Посадова особа також з 01.05.2016 р. обiймає посаду члена Наглядової
ради в наступних юридичних особах: - ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл.,
9)Опис

мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; - ПРАТ «ХТЗ», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто
Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл.,
мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»,
мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «ЄНАКIЄВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54,
блок 4; - ПРАТ «АКХЗ», мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116,
корп. А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС», мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул.
Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ «IНГЗК», мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг,
вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ «ЦГЗК»; мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ
«КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ», мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд.
54; - ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова,
буд. 116А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ», мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя,
Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: - з
01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» (iдентифiкацiйний код 34225325); - з
24.12.2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код
34093721).

1)Посада*

член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Погожев Олександр Володимирович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1966
Вища. Державна академiя управлiння iм. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть - "Фiнансовий менеджмент", квалiфiкацiя

5)Освіта**

спецiалiста - менеджер, рiк закiнчення – 1995. University of Northumbriaat Newcastle, MBA (Магiстр управлiння
бiзнесом), рiк закiнчення - 2003.

6)Стаж роботи (років)**

25
Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв - з 2007 р. до 2009 р. Директор з

7)Найменування підприємства та

виробництва Череповецького Металургiйного комбiнату (Росiйська Федерацiя); - з 2010 р. до 201 6р. Директор

попередня посада, яку займав**

Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; з 2016 р. по теперiшнiй час Операцiйний Директор ТОВ
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29 квiтня 2016 року (Протокол № 1) було встановлено кiлькiсний
склад Наглядової ради Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Погожева Олександра Володимировича
членом Наглядової ради Товариства як представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не
отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 25
рокiв. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової
особи Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. Погожев О.В. обiймає посади на наступних
пiдприємствах: Операцiйний Директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр.
Нахiмова, 116-А); Посадова особа також з 01.05.2016 р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних
юридичних особах: - ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул.
Лепорського , буд. 1; - ПРАТ «ХТЗ», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд.
54, корп. 4; - ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча,
буд. 54, блок 4; - ПРАТ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл.,

9)Опис

мiсто

Марiуполь,

пр-т

Нахiмова,

буд.

116А;

-

ПРАТ

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ

МЕТАЛУРГIЙНИЙ

ЗАВОД»,

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, блок 4; - ПРАТ «АКХЗ»,
мiсцезнаходження:

86065,

Донецька

обл.,

мiсто

Авдiївка,

проїзд

Iндустрiальний,

буд.

1;

-

ПРАТ

«ДОНЕЦЬККОКС», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС», мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; ПРАТ «IНГЗК», мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ
«ЦГЗК»; мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ»,
мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ», мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ», мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/
вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце
роботи, займана посада): - з 2007 р. до 2009 р. Директор з виробництва Череповецького Металургiйного
комбiнату (Росiйська Федерацiя); - з 2010 р. до 2016р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ». - з 2016р. по теперiшнiй час Операцiйний Директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ».

1)Посада*

член Наглядової ради – незалежний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Фiлiпович Анна Євгенiвна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1977
Вища. Львiвська комерцiйна академiя, спецiальнiсть "правознавство", ступiнь "спецiалiст права", рiк закiнчення

5)Освіта**

1999. Київський економiчний унiверситет iм.В.Гетьмана, спецiальнiсть "Бiзнес адмiнiстрування", ступiнь "магiстр
бiзнес адмiнiстрування", рiк за

6)Стаж роботи (років)**

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

22
Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.04.2011 р. до теперiшнього часу
начальник юридичного вiддiлу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ (
iдентифiкацiйний код 32036829).

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29 квiтня 2016 року (Протокол № 1) було встановлено кiлькiсний
склад Наглядової ради Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Фiлiпович Анну Євгенiвну членом
Наглядової ради Товариства як незалежного директора строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує
винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Член

9)Опис

Наглядової ради (незалежний директор) Фiлiпович Анна Євгенiвна згоди на розкриття паспортних даних не
надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 рокiв.. Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх
п'яти рокiв: з 02.04.2011 р. до теперiшнього часу начальник юридичного вiддiлу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", 01015, м. Київ. Вул. Лейпцизька, буд. 15а.

_______________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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