Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 19/03
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Член дирекції - в.о. генерального директора



Кізілов Сергій Анатолійович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	00194122
5. Міжміський код та телефон, факс
	(061)212-24-27, (061)212-23-36
6. Адреса електронної пошти
	Boyko.Irina@zalk.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
19.03.2020
припинено повноваження
Член Дирекції-Директор Товариства
Деревянко Володимир Васильович
0
0
Зміст інформації:
Товариством 19.03.2020 отримано Протокол № 15 засідання Наглядової ради Товариства від 19.03.2020, згідно до якого:
- найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - Наглядова рада Товариства,
- дата прийняття рішення про припинення повноважень - 19.03.2020,
- зміст рішення про припинення повноважень - припинити повноваження членів Дирекції Товариства Деревянка Володимира Васильовича, Хмельницького Юрія Леонідовича та розірвати укладені з ними контракти від 05.04.2019,
- підстава рішення про припинення повноважень - рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2020 (Протокол № 15 від 19.03.2020),
- прізвище, ім'я, по-батькові посадової особи, у якої припинено повноваження - Деревянко Володимир Васильович,
- повна назва посади особи, у якої припинено повноваження - Член Дирекції-Директор Товариства,
- розмір пакета акцій посадової особи, у якої припинено повноваження (у відсотках) - 0%,
- частка, якою володіє посадова особа, у якої припинено повноваження, в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%,
- обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - згідно з  п. п. (12) п. 17.3  Статуту АТ "ЗАлК", згідно з яким  до виключної компетенції Наглядової ради Товариства  належить обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- у посадової особи, у якої припинено повноваження, відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини,
- строк, протягом якого особа, у якої припинено повноваження, перебувала на посаді - рішенням Наглядової ради Товариства від 05.04.2019 був обраний на посаду (Протокол Наглядової ради Товариства №4 від 05.04.2019).

19.03.2020
припинено повноваження
Член Дирекції-Директор Товариства
Хмельницький Юрій Леонідович
0
0
Зміст інформації:
Товариством 19.03.2020 отримано Протокол № 15 засідання Наглядової ради Товариства від 19.03.2020, згідно до якого:
- найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - Наглядова рада Товариства,
- дата прийняття рішення про припинення повноважень - 19.03.2020,
- зміст рішення про припинення повноважень - припинити повноваження членів Дирекції Товариства Деревянка Володимира Васильовича, Хмельницького Юрія Леонідовича та розірвати укладені з ними контракти від 05.04.2019,
- підстава рішення про припинення повноважень - рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2020 (Протокол № 15 від 19.03.2020),
- прізвище, ім'я, по-батькові посадової особи, у якої припинено повноваження - Хмельницький Юрій Леонідович,
- повна назва посади особи, у якої припинено повноваження - Член Дирекції-Директор Товариства,
- розмір пакета акцій посадової особи, у якої припинено повноваження (у відсотках) - 0%,
- частка, якою володіє посадова особа, у якої припинено повноваження, в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%,
- обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - згідно з  п. п. (12) п. 17.3  Статуту АТ "ЗАлК", згідно з яким  до виключної компетенції Наглядової ради Товариства  належить обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- у посадової особи, у якої припинено повноваження, відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини,
- строк, протягом якого особа, у якої припинено повноваження, перебувала на посаді - рішенням Наглядової ради Товариства від 05.04.2019 був обраний на посаду (Протокол Наглядової ради Товариства №4 від 05.04.2019).

19.03.2020
обрано
Член Дирекції Товариства
Філоненко Андрій Володимирович
0
0
Зміст інформації:
Товариством 19.03.2020 отримано Протокол № 15 засідання Наглядової ради Товариства від 19.03.2020, згідно до якого:
- найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - Наглядова рада Товариства,
- дата прийняття рішення про припинення повноважень - 19.03.2020,
- зміст рішення про обрання - Обрати членами Дирекції Товариства Філоненка Андрія Володимировича та Кльосова Геннадія Олексійовича, затвердити умови контракту, що укладатиметься з ними,
- підстава рішення про обрання - рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2020 (Протокол № 15 від 19.03.2020),
- прізвище, імені, по-батькові обраної посадової особи - Філоненко Андрій Володимирович,
- повна назва посади, на яку обрано - Член Дирекції Товариства
- розмір пакета акцій обраної посадової особи (у відсотках) - 0%,
- частка, якою володіє обрана посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%,
- обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - згідно з  п. п. (12) п. 17.3  Статуту АТ "ЗАлК", згідно з яким  до виключної компетенції Наглядової ради Товариства  належить обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- у обраної посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини,
- строк, на який обрано посадову особу - до припинення повноважень Члена Дирекції,
- інші посади, які обіймала обрана посадова особа протягом останніх п'яти років - перший заступник голови правління, заступник генерального директора з розвитку.

19.03.2020
обрано
Член Дирекції Товариства
Кльосов Геннадій Олексійович
0
0
Зміст інформації:
Товариством 19.03.2020 отримано Протокол № 15 засідання Наглядової ради Товариства від 19.03.2020, згідно до якого:
- найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - Наглядова рада Товариства,
- дата прийняття рішення про припинення повноважень - 19.03.2020,
- зміст рішення про обрання - Обрати членами Дирекції Товариства Філоненка Андрія Володимировича та Кльосова Геннадія Олексійовича, затвердити умови контракту, що укладатиметься з ними,
- підстава рішення про обрання - рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2020 (Протокол № 15 від 19.03.2020),
- прізвище, імені, по-батькові обраної посадової особи - Кльосов Геннадій Олексійович,
- повна назва посади, на яку обрано - Член Дирекції Товариства
- розмір пакета акцій обраної посадової особи (у відсотках) - 0%,
- частка, якою володіє обрана посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%,
- обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - згідно з  п. п. (12) п. 17.3  Статуту АТ "ЗАлК", згідно з яким  до виключної компетенції Наглядової ради Товариства  належить обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- у обраної посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини,
- строк, на який обрано посадову особу - до припинення повноважень Члена Дирекції,
- інші посади, які обіймала обрана посадова особа протягом останніх п'яти років - генеральний директор, голова правління, перший заступник генерального директора, директор.


