
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента – публічне акціонерне товариство. 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00110728. 

1.4. Місцезнаходження емітента: 69015, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А. 

1.5. Міжміський код 061, тел. 283-18-76, факс 283-18-10. 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: zaporozhcrane@konecranes.com. 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.kran.zp.ua/. 

1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

2. Текст повідомлення 

 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено 

або 

звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у 

статутному 

капіталі емітента 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

27.06.2013 звільнено Голова Правління Віньєрон Філіпп Ф. Г. - 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Звільнено згідно з рішенням Наглядової ради від 27.06.2013 (Протокол від 

27.06.2013). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 

перебував з 13.12.2011. Акціями емітента не володіє. 

27.06.2013 призначено Голова Правління Плясов Сергій Вячеславович - 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 27.06.2013 (Протокол від 

27.06.2013). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 

призначено особу - з 01.07.2013 до 13.12.2014. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: помічник майстра виробничої ділянки (АП 

"Металургійний комбінат "Азовсталь"), начальник виробництва (ЗАТ "Центросталь-Домсталь"), провідний інженер, в.о. керівника виробництва (ТОВ 

з ІІ "ВІЛ-147"), провідний інженер (ДП "Меркс-меблі"), головний технолог (ТОВ "Кен-Пак (Україна)"), технічний керівник (ТОВ "Дінеа Україна"), 

директор виробничого відділу (ТОВ "Рейнарс Україна"), директор з виробництва (ТОВ "Європейнт"), директор з виробництва (ТОВ "Бучанський завод 

склотари"). Акціями емітента не володіє. 



27.06.2013 звільнено Член Правління Буханець Христина 

Михайлівна 

- 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Звільнено згідно з рішенням Наглядової ради від 27.06.2013 (Протокол від 

27.06.2013). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 

перебувала з 13.12.2011. Акціями емітента не володіє. 

27.06.2013 призначено Член Правління Стаценко Микита Андрійович - 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 27.06.2013 (Протокол від 

27.06.2013). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 

призначено особу - з 01.07.2013 до 13.12.2014. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: учень збиральника (ВАТ "Запорізький завод 

"Перетворювач"), технік (ВАТ "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування"), 

економіст (ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"), керівник проектів, начальник відділу продажів (ПАТ "Запоріжкран"). Акціями 

емітента не володіє. 

 

3. Підпис 

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 

законодавством. 

 

3.2. Заступник голови Правління С. О. Тарасов 

М.П. 

 

27.06.2013 

 


