
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 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" 

2. Код за ЄДРПОУ 00373847 

3. Місцезнаходження 69014, м.Запорiжжя, Харчова, 3 

4. Міжміський код, телефон та факс 
(061)289-47-11; 287-20-57 (061)289-47-11; 

287-20-57 

5. Електронна поштова адреса info@zmgk.zp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

zmgk.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

II. Текст повідомлення 

Голова правлiння Андрiєвський Олександр Валерiйович (фiзична особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) призначено 11.07.2017 р., приступає до виконання обов'язкiв з 

12.07.2017 р. (дата вчинення дiї 11.07.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки. Iншi 

посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Керiвник департаменту виробництва i технiко-

технологiчного розвитку; Директор департаменту виробництва i технiко-технологiчного розвитку; 

Перший заступник Голови правлiння; Директор технiчний. Рiшення прийнято Наглядовою радою 

(Протокол Наглядової ради № 1-к вiд 11.07.2017 р). Пiдстава данного рiшення - звiльнення з 

посади та складення повноважень попереднього Голови Правлiння Товариства. 

Повноваження Голови правлiння та члена правлiння Закерничний Андрiй Васильович (фiзична 

особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 11.07.2017 р.(дата вчинення дiї 

11.07.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає.Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - одинадцять мiсяцiв. Рiшення 

прийнято Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради № 1-к вiд 11.07.2017 р). Пiдстава 

прийняття цього рiшення: подання Закерничним А.В. Наглядовiй радi заяви про припинення його 

повноважень в якостi Голови правлiння та члена правлiння Товариства. 

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       Андрiєвський Олександр Валерiйович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

17.07.2017 

(дата) 

 


