
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

21.05.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 15/21052021 

(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). 

 

Голова правління    Куцін Володимир Семенович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 53200, Дніпропетровська обл., Нікополь, Електрометалургів, 310 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00186520 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0566-654236, 0566-654628 

6. Адреса електронної пошти: 

 01@nzf.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
 21.05.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (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 

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Голова 

наглядової ради 

Агаркова Тетяна Сергiївна - предст. акц. DOLEMIA 

CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень голови наглядової ради - представника  акцiонера DOLEMIA 

CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) Агаркової Тетяни Сергiївни. Частка  DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) в статутному 

капіталі АТ НЗФ складає 18,2156 % . Агаркова Тетяна Сергiївна особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. В  склад наглядової ради Агаркову Т.С. 

було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 03.08.2018. На посаду голови наглядової ради АТ НЗФ Агаркову Т.С. обрано рішенням наглядової ради від 

12.09.2018. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів 

акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад наглядової ради товариства.  

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової 

ради 

Дорош Ганна Анатолiївна - предст. акц. DOLEMIA 

CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради - представника  акціонера DOLEMIA 

CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) Дорош Ганни Анатоліївни. Частка  DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) в статутному 

капіталі АТ НЗФ складає 18,2156 % . Дорош Ганна Анатоліївна особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена наглядової ради АТ НЗФ 

Дорош Г. А. було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадова особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад наглядової ради товариства. 

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової 

ради 

Котляренко Олександр Валерiйович - предст. акц. ROUGELLA 

PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД)  

 0,0000003 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради - представника  акціонера ROUGELLA 

PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) Котляренка Олександра Валерiйовича. Частка ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) в 

статутному капіталі АТ НЗФ складає 15,8661 %. Котляренко Олександр Валерiйович особисто володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0000003 %. 

На посаду члена наглядової ради АТ НЗФ Котляренко О.В. було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад 

наглядової ради товариства.  

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової 

ради 

Гнiненко Олег Станiславович - предст. акц. ROUGELLA 

PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради - представника  акціонера ROUGELLA 

PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) Гніненка Олега Станіславовича. Частка   ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) в статутному 

капіталі АТ НЗФ складає 15,8661 %.  Гнiненко Олег Станiславович особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена наглядової ради АТ 

НЗФ Гніненка О.С. було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадова особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад наглядової ради товариства. 



20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової 

ради 

Трипольський Георгiй Олегович - предст.акц.SOFALON 

INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради - представника  акціонера SOFALON 

INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) Трипольського Георгiя Олеговича. Частка  SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) в статутному капіталі АТ НЗФ складає 15,50301 % . Трипольський Георгiй Олегович особисто часткою в статутному капіталі товариства не 

володіє. Трипольський Г.О., як представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, набув повноважень в складi 

Наглядової ради 05.08.2019 замiсть Трояна М.М., якого було обрано до Наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 як представника акцiонера 

SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 

особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад наглядової ради товариства.  

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової 

ради 

Юрченко Iгор Петрович - предст. акц. SOFALON 

INVESTMENTS LIMITED(СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради - представника  акціонера SOFALON 

INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) Юрченка Iгоря Петровича.  Частка   SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) в статутному капіталі АТ НЗФ складає  15,50301 %. Юрченко Iгор Петрович особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 

На посаду члена наглядової ради АТ НЗФ  Юрченка I.П. обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад 

наглядової ради товариства.  

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової 

ради 

Єва Озолiна-Берзiна - предст. акц. TREELON INVESTMENTS 

LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради - представника  акціонера TREELON 

INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) Єви Озолiна-Берзiна.  Частка TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД)  

в статутному капіталі АТ НЗФ складає  15,1012 %. Єва Озолiна-Берзiна особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена наглядової ради 

АТ НЗФ  Єву Озолiна-Берзiна обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Посадова особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад наглядової ради товариства.  

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової 

ради 

Рiнальдс Труксс - предст.акц. TREELON INVESTMENTS 

LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради - представника  акціонера TREELON 

INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) Рiнальдса Труксса.  Частка TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД)  в 

статутному капіталі АТ НЗФ складає  15,1012 %. Рiнальдс Труксс особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена наглядової ради АТ 

НЗФ  Рiнальдса Труксса обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадова особа не була незалежним директором. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад наглядової ради товариства.  

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член ревізійної 

комісії 

Акудович Андрiй Олександрович   0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Акудовича Андрія Олександровича. Посадова 



особа особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена ревізійної комісії АТ НЗФ  Акудовича А. О.обрано рішенням загальних зборів 

акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано 

новий склад ревізійної комісії товариства. 

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член ревізійної 

комісії 

Пiкуш Iгор Сергiйович   0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Пiкуша Iгоря Сергiйовича. Посадова особа 

особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена ревізійної комісії АТ НЗФ  Пікуша І. С. обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 

03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад 

ревізійної комісії товариства. 

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член ревізійної 

комісії 

Плотнiков Денис Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Плотнiкова Дениса Володимировича. Посадова 

особа особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена ревізійної комісії АТ НЗФ  Плотнікова Д.В. обрано рішенням загальних зборів 

акціонерів від 03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано 

новий склад ревізійної комісії товариства. 

20.05.2021 припинено 

повноваження 

Член ревізійної 

комісії 

Капука Андрiй Вiкторович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Капуки Андрiя Вiкторовича. Посадова особа 

особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. На посаду члена ревізійної комісії АТ НЗФ  Капуку А.В. обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 

03.08.2018.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021 обрано новий склад 

ревізійної комісії товариства. 

20.05.2021 обрано Член наглядової 

ради 

Агаркова Тетяна Сергiївна - предст. акц. DOLEMIA 

CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD 

(ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) Агаркову Тетяну Сергіївну. Частка  DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) в статутному капіталі АТ НЗФ 

складає 18,2156 % . Агаркова Тетяна Сергiївна особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Агаркову Т.С. обрано членом наглядової ради АТ НЗФ до припинення повноважень. Протягом 

останнiх 5 рокiв займала посади головного юрисконсульта ТОВ "Центр Iнвестицiйного Консалтингу" (код ЄДРПОУ 35739406, м. Днiпро, пр. Працi, 6), члена та голови 

наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ (код ЄДРПОУ 00186520), члена наглядової ради ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72), члена наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 

(ЄДРПОУ: 00131819, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5),  члена наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (ЄДРПОУ: 00186536,  м. Запоріжжя, вул. Південне 

шосе, будинок 81). Iнформацiї щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах товариство не має.  

20.05.2021 обрано Член наглядової ради Дорош Ганна Анатолiївна - предст. акц. 

DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА 

КОНСАЛТIНГ ЛТД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD 



(ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) Дорош Ганну Анатоліївну. Частка  DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) в статутному капіталі АТ НЗФ 

складає 18,2156 % . Дорош Ганна Анатоліївна особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Дорош Г.А. обрано членом наглядової ради АТ НЗФ до припинення повноважень.  Протягом 

останнiх 5 рокiв займала посади головного експерта ТОВ "Центр Iнвестицiйного Консалтингу" (код ЄДРПОУ 35739406,  м. Днiпро, пр. Працi, 6), члена наглядової ради 

АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ (код ЄДРПОУ 00186520),  голови наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ" (03481879 , м. Дніпро, вул. 

Михайла Грущевського, 11), члена наглядової ради ПрАТ"ТЕРМІНАЛ" (31886323, Україна,  Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Північна, буд.2).  Iнформацiї щодо 

обiймання посад на iнших пiдприємствах товариство не має.  

20.05.2021 обрано Член наглядової ради Котляренко Олександр Валерiйович - предст. 

акц. ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА 

ПРОПЕРТIС ЛТД)  

 0,0000003 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD 

(РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) Котляренка Олександра Валерiйовича. Частка ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) в статутному капіталі АТ 

НЗФ складає 15,8661 %. Котляренко Олександр Валерiйович особисто володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0000003 %. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Котляренко О.В. обрано членом наглядової ради АТ НЗФ 

до припинення повноважень.  Протягом останнiх 5 рокiв займав посади головногого менеджера "Прайм Капiтал" (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 3021, 

LIMASSOL, Cyprus), члена та голови Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 00186520). Iнформацiї щодо обiймання посад на 

iнших пiдприємствах товариство не має.  

20.05.2021 обрано Член наглядової ради Гнiненко Олег Станiславович - предст.акц. 

ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА 

ПРОПЕРТIС ЛТД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD 

(РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) Гніненка Олега Станіславовича. Частка ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) в статутному капіталі АТ НЗФ 

складає 15,8661 %. Гніненко О.С. особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Посадова особа не є незалежним директором. Гніненко О.С. обрано членом наглядової ради АТ НЗФ до припинення повноважень.  Протягом останнiх 5 рокiв 

займав посади проектного менеджера "Прайм Капiтал" (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 3021, LIMASSOL, Cyprus), члена наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 00186520), члена наглядової ради  ПАТ "АК "ДНІПРОАВІА"(01130549, м. Дніпро, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ). 

Iнформацiї щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах товариство не має.  

20.05.2021 обрано Член наглядової ради Трипольський Георгiй Олегович - 

предст.акц.SOFALON INVESTMENTS 

LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера  SOFALON INVESTMENTS 

LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) Трипольського Георгiя Олеговича. Частка  SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД) в статутному капіталі АТ НЗФ складає 15,50301 % . Трипольський Георгiй Олегович особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Трипольського Г.О. обрано членом наглядової ради 

АТ НЗФ до припинення повноважень.  Протягом останнiх 5 рокiв займав посади головного спецiалiста - юрисконсульта вiддiлу перспективних корпоративних проектiв 

Управлiння корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308, м.Київ, вул. Мечникова,2), директора ТОВ 

"ГЕНАВIА-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 33114771, м. Днiпро, вул. Писаржевського, буд.1а), спецiалiста вiддiлу депозитарної дiяльностi ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 

34412655, м. Київ, вул. Саксаганського,36-Б), члена наглядової ради АТ "Покровський ГЗК" (код ЄДРПОУ 00190928, м.Покров, вул. Центральна,11), члена наглядової 



ради АТ "Марганецький ГЗК" (код ЄДРПОУ 00190911, м. Марганець, вул. Єдностi, 62), члена наглядової ради "Запорiжський завод феросплавiв" (код ЄДРПОУ 

00186542, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, 11), члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 00186520), члена Наглядової ради 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05393116, м. Днiпро вул. Столєтова, 21), директора ДП "ГАРАНТ К." (код 

ЄДРПОУ 3216221, м.Київ, вул. Дегтярiвська, 31). Iнформацiї щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах товариство не має. 

20.05.2021 обрано Член наглядової ради Юрченко Iгор Петрович - предст. акц. 

SOFALON INVESTMENTS 

LIMITED(СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера  SOFALON INVESTMENTS 

LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) Юрченка Ігоря Петровича. Частка  SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) в 

статутному капіталі АТ НЗФ складає 15,50301 % . Юрченко Ігор Петрович особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Юрченка І.П. обрано членом наглядової ради АТ НЗФ до припинення 

повноважень.  Протягом останнiх 5 рокiв займав посади  начальника управлiння по корпоративним правам ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308, м.Київ, вул. 

Мечникова,2 ), директора ТОВ "Фонд-Маркет" (код ЄДРПОУ 34412655, Київ, вул. Саксаганського, 36), члена наглядової ради АТ "Покровський ГЗК" (код ЄДРПОУ 

00190928, м.Покров, вул. Центральна,11 ), члена наглядової ради АТ "Марганецький ГЗК" (код ЄДРПОУ 00190911, м.Марганець, вул. Єдностi, 62), члена Наглядової 

ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05393116, м. Днiпро вул. Столєтова, 21), члена Наглядової ради 

ПрАТ "СПАЦТЕХНIКА" (код ЄДРПОУ 04590228, м.Київ вул.Каунаська, 13), члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 

00186520). Iнформацiї щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах товариство не має. 

20.05.2021 обрано Член наглядової ради Єва Озолiна-Берзiна - предст. акц.TREELON 

INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера  TREELON INVESTMENTS 

LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) Єви Озолiна-Берзiна.  Частка TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД)  в статутному 

капіталі АТ НЗФ складає  15,1012 %. Єва Озолiна-Берзiна особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Посадову особу обрано членом наглядової ради АТ НЗФ до припинення 

повноважень.  Протягом останнiх 5 рокiв займала посади члена правлiння Queens Flowers (40103965041), Латвiя, директора по маркетингу Twino (40103919184), Латвiя, 

директора по роботi з талантами DDB Worldwide Latvia SIA (50003265411), Латвiя, члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"  (код 

ЄДРПОУ 00186520). Iнформацiї щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах товариство не має. 

20.05.2021 обрано Член наглядової ради Рiнальдс Труксс - предст.  акц. TREELON 

INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) 

 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом наглядової ради товариства представника акціонера  TREELON INVESTMENTS 

LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) Рінальдса Труксса.  Частка TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД)  в статутному 

капіталі АТ НЗФ складає  15,1012 %. Рінальдс Труксс особисто часткою в статутному капіталі товариства не володіє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Посадову особу обрано членом наглядової ради АТ НЗФ до припинення повноважень.  

Протягом останнiх 5 рокiв займав посади члена правлiння Global Consulting SIA (40103318855), Латвiя, члена правлiння Baltic Conculting Finance OU (12368350), Естонiя, 

члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 00186520). Iнформацiї щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах 

товариство не має. 

20.05.2021 обрано Член ревізійної комісії Акудович Андрiй Олександрович   0 



Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом ревізійної комісії Акудовича Андрія Олександровича. Посадова особа особисто 

часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акудовича А.О.обрано членом 

ревізійної комісії АТ НЗФ до припинення повноважень.  Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, крiм посади члена ревiзiйної комiсiї АТ 

НЗФ, та займання посад на iнших пiдприємствах у товариства немає 

20.05.2021 обрано Член ревізійної комісії Гнатюк Олександр Віталійович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом ревізійної комісії Гнатюка Олександра Віталійовича. Посадова особа особисто 

часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гнатюка О.В. обрано членом 

ревізійної комісії АТ НЗФ до припинення повноважень. Товариство не має інформації щодо посад, які обімала посадова особа протягом останніх 5 років.   

20.05.2021 обрано Член ревізійної комісії Плотнiков Денис Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом ревізійної комісії Плотнікова Дениса Володимировича. Посадова особа особисто 

часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Плотнікова Д.В. обрано членом 

ревізійної комісії АТ НЗФ до припинення повноважень.  Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, крiм посади члена ревiзiйної комiсiї АТ 

НЗФ, та займання посад на iнших пiдприємствах у товариства немає 

20.05.2021 обрано Член ревізійної комісії Капука Андрiй Вiкторович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів від 20.05.2021 прийнято рішення про обрання членом ревізійної комісії Капуки Андрія Вікторовича. Посадова особа особисто часткою в 

статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Капуку А.В. обрано членом ревізійної комісії 

АТ НЗФ до припинення повноважень. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади члена ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520), заступника генерального 

директора з фiнансового монiторингу АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520), проектного менеджера фiнансового департаменту ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308, м.Київ, 

вул. Мечникова,2). Iнформацiї щодо обiймання посадовою особою будь-яких iнших посад товариство не має.   

 


