
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Прізвище, ім'я, по батькові або повне 

найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи

Розмір частки в статутному 

капіталі емітента (у відсотках)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення 

дії

Посада*

2 4 5 61 3

Дейкун Антон Олександрович 025.03.2019 Член Правлінняприпинено 

повноваження

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень -  відсторонення (усунення) від здійснення повноважень члена Правління прийнято Наглядовою радою ПАТ 

"КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" 22.03.2019 р.

Відсторонення (усунення) від виконання обов'язків члена Правління за власним бажанням виконано на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 592 засідання

 Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" від 22.03.2019р., який надійшов до Товариства 25.03.2019р.) 

Дейкун Антон Олександрович, який займав посаду Члена Правління, припинив повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
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2 4 5 61 3

Безкровний Олександр Анатолійович 025.03.2019 в.о. Члена Правлінняобрано

Зміст інформації:

Рішення про обрання особи, яка з 25.03.2019р. тимчасово здійснюватиме повноваження Члена Правління Товариства  прийнято Наглядовою радою ПАТ 

"КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" 22.03.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради Товарриства (протокол № 592 від 22.03.2019р., який надійшов до ПАТ 

"КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" 25.03.2019р.) 

Безкровного Олександра Анатолійовича обрано на посаду в.о. Члена Правління з набуттям повноважень з 25.03.2019р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: з 25.03.2019р. до моменту обрання нового складу Правління Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний менеджер гірничодобувного дивізиону,  фінансовий директор, начальник центру 

управління витратами, директор фінансовий.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
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