
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Код за ЄДРПОУ 00191193 

3. Місцезнаходження 
87504, Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Iллiча, 

будинок 54, блок 4 

4. Міжміський код, телефон та факс (062) 529-23-01, (062) 529-23-01 

5. Електронна поштова адреса emz.priemnaya@enakievosteel.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://emz.metinvestholding.com 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

На засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (надалi – Товариство) (Протокол №186 вiд 04.04.2017 р.) було прийнято 

рiшення: 

про затвердження припинення повноважень Генерального директора Товариства Подкоритова 

Олександра Леонiдовича. Останнiм робочим днем Подкоритова О. Л. на посадi Генерального директора 

ПРАТ "ЄМЗ" визначено "03" квiтня 2017 року. 

Дане рiшення прийнято вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства та у зв’язку iз закiнченням строку, 

на який повноваження Подкоритова Олександра Леонiдовича на посадi Генерального директора 

Товариства було подовжено вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради Товариства № 166 вiд 25.03.2016 року. 

Подкоритов О. Л. перебував на посадi Генерального директора Товариства починаючи з "05" вересня 2006 

року по "03" квiтня 2017 року (включно). 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа не володiє акцiями/часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

про призначення фiнансового директора Товариства Єгорченка Петра Володимировича виконуючим 

обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" починаючи з "04" квiтня 2017 року та надання йому усiх повноважень 

Генерального директора згiдно Статуту Товариства.  

Дане рiшення прийнято вiдповiдно до п. 16.10.1.47. Статуту Товариства та у зв’язку iз закiнченням термiну 

повноважень Подкоритова Олександра Леонiдовича на посадi Генерального директора Товариства. 

Єгорченка П. В. призначено виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства на невизначений 

строк.  

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Посадова особа не володiє акцiями/часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

Iншi посади, якi обiймав Єгорченко П.В. протягом останнiх п’яти рокiв: 

- з 2011 р. по 2015 р. - Фiнансовий контролер ПАТ "ЄМЗ"; 

- з 2015 року по теперiшнiй час - фiнансовий директор ПРАТ "ЄМЗ". 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Єгорченко Петро Володимирович 

Виконуючий обов’язки Генерального директора   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
05.04.2017 

(дата) 
 


