Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової
форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор

Шевченко Тарас Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
30.04.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
94202, м. Алчевськ, вул.Шмiдта, 4
4. Код за ЄДРПОУ
05441447
5. Міжміський код та телефон, факс
(06442) 7-40-68 (06442) 7-33-76
6. Електронна поштова адреса
kupovyh@amk.lg.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

№80 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України" 30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
www.amk.lg.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)
30.04.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано або
прийняття
припинено
рішення
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2014

припинено
повноваження

Член
наглядової
ради

Тарута Сергiй Олексiйович

ВВ 967792
08.10.1999 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ
УМВС України у Донецькiй обл.

0.00

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №02/14 вiд 29.04.2014) звiльнено з посади члена наглядової ради Товариства Таруту Сергiя Олексiйовича
(паспорт ВВ №967792, виданий Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України у Донецькiй обл. 08.10.1999р.). Акцiями Товариства не володiє. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на данiй посадi з 15.02.2012 року по 29.04.2014 року.

29.04.2014

припинено
повноваження

Голова
наглядової
ради

Сапелiн Андрiй Юрiйович

51 3700902
18.06.2007 МЗС Росiї

0.00

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №02/14 вiд 29.04.2014) звiльнено з посади Голови наглядової ради Товариства Сапелiна Андрiя Юрiйовича
(паспорт громадянина РФ 51№3700902, виданий МЗС Росiї 18.06.2007р.). Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Перебував на данiй посадi з 15.02.2012 року по 29.04.2014 року.

29.04.2014

припинено
повноваження

Член
наглядової
ради

Потапов Євген
Володимирович

25 03 350383
18.10.2002 виданий Жовтневим РВВС м. Iркутська

0.00

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №02/14 вiд 29.04.2014) звiльнено з посади члена наглядової ради Товариства Потапова Євгена
Володимировича (паспорт громадянина РФ 25 03 №350383, виданий Жовтневим РВВС м. Iркутська 18.10.2002р.). Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на данiй посадi з 15.02.2012 року по 29.04.2014 року.

29.04.2014

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Бройтман Михайло Якович

51 4699570
22.03.2010 МЗС Росiї

0.00

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №02/14 вiд 29.04.2014) звiльнено з посади Члена наглядової ради Товариства Бройтмана Михайла Яковича
(паспорт громадянина РФ 51 №4699570 , виданий МЗС Росiї 22.03.2010р.). Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Перебував на данiй посадi з 15.02.2012 року по 29.04.2014 року.

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано або
прийняття
припинено
рішення
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2014

припинено
повноваження

Член
наглядової
ради

Мкртчан Олег Артушевич

ВК 072300
28.01.2005 Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй
обл.

0.00

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №02/14 вiд 29.04.2014) звiльнено з посади члена наглядової ради Товариства Мкртчана Олега Артушевича
(паспорт ВК №072300 , виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй обл. 28.01.2005р.), який володiє 10 акцiями ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат",
на загальну суму 1 (одна) грн.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на данiй посадi з 15.02.2012 року по 29.04.2014 року.

29.04.2014

обрано

Член
наглядової
ради

Мкртчан Олег Артушевич

ВК 072300
28.01.2005 Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй
обл.

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" вiд 29.02.2014 р. (протокол №02/2014), за пропозицiєю акцiонера Корпорацiї
"Iндустрiальна Спiлка Донбасу", з 29.04.2014 р. обрано членом наглядової ради ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" Мкртчана Олега Артушевича, паспорт ВК №
072300, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй обл., 28.01.2005 р., який володiє 10 акцiями ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат", на загальну
суму 1 (одна) грн.
Мкртчан Олег Артушевич не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Мкртчана Олега Артушевича обрано членом наглядової ради строком на 3 роки.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Генеральний директор Корпорацiї "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" (по теперiшнiй час).

29.04.2014

обрано

Член
наглядової
ради

Сапелiн Андрiй Юрiйович

51 3700902
18.06.2007 МЗС Росiї

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" 29.04.2014 р.(протокол №02/2014), за пропозицiєю акцiонера Корпорацiї
"Iндустрiальна Спiлка Донбасу", з 29.04.2014 р. обрано членом наглядової ради ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" Сапелiна Андрiiя Юрiйовича, паспорт
громадянина РФ 51 № 3700902, виданий МЗС Росiї 18.06.2007 р., який не володiє акцiями ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат".
Сапелiн Андрiй Юрiйович, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Сапелiна Андрiя Юрiйовича обрано членом наглядової ради строком на 3 роки.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Заступник Голови Державної корпорацiї "Банк розвитку i зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)". (по теперiшнiй час)

29.04.2014

обрано

Член
наглядової

Бройтман Михайло Якович

51 4699570
22.03.2010 МЗС Росiї

0.00

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано або
прийняття
припинено
рішення
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

ради
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" 29.04.2014 р. (протокол №02/2014), за пропозицiєю акцiонера Корпорацiї
"Iндустрiальна Спiлка Донбасу", з 29.04.2014 р. обрано членом наглядової ради ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" Бройтмана Михайло Яковича, паспорт
громадянина РФ 51 № 4699570, виданий МЗС Росiї 22.03.2010 р., який не володiє акцiями ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат".
Бройтман Михайло Якович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Бройтмана Михайло Яковича обрано членом наглядової ради строком на 3 роки.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Генеральний директор ЗАТ "Фiнансовий консультант "Трiйка Дiалог" (по теперiшнiй час).

29.04.2014

обрано

Член
наглядової
ради

Фрумкiн Леонiд Наумович

71 2232619
18.10.2010 МЗС Росiї

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" 29.04.2014 р. (протокол №02/2014), за пропозицiєю акцiонера Корпорацiї
"Iндустрiальна Спiлка Донбасу", з 29.04.2014 р. обрано членом наглядової ради ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" Фрумкiна Леонiда Наумовича , паспорт
громадянина РФ 71 № 2232619, виданий МЗС Росiї 18.10.2010 р., який не володiє акцiями ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат".
Фрумкін Леонід Наумович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Фрумкіна Леоніда Наумовича обрано членом наглядової ради строком на 3 роки.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Генеральний директор ЗАТ "Фiнансовий консультант "Трiйка Дiалог" (по теперiшнiй час).

29.04.2014

обрано

Член
наглядової
ради

Морозова Юлiя
Володимiрiвна

ЕК 099207
17.04.1996 Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй
областi

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" 29.04.2014 р. (протокол №02/2014), за пропозицiєю акцiонера Корпорацiї
"Iндустрiальна Спiлка Донбасу", з 29.04.2014 р. обрано членом наглядової ради ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" Морозову Юлiю Володимiрiвну паспорт ЕК
№ 099207, виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi 17.04.1996 р., яка не володiє акцiями ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат".
Морозова Юлiя Володимiрiвна не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Морозову Юлiю Володимiрiвну обрано членом наглядової ради строком на 3 роки.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Начальник вiддiлу корпоративної взаємодiї Корпорацiї "IСД"
Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "ЄЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (по теперiшнiй час).

