
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ" 

2. Код за ЄДРПОУ 00190905 
3. Місцезнаходження 50064, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, 47 

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 407-63-11 (056) 407-63-11 
5. Електронна поштова адреса info@ingok.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://ingok.metinvestholding.com/ru/about/info 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 
  

II. Текст повідомлення 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IНГЗК", протокол № 1 вiд 28.04.2016 р., 
вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: 
припинити з 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 
зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реєстрацiйний номер 24321697), Нiдерланди. Володiє часткою в Статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 99.7671% (2753197510 шт. простих iменних акцiй). Вказана особа перебувала на посадi з 
17 жовтня 2014 року. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IНГЗК", протокол № 1 вiд 28.04.2016 р, 
Риженков Юрiй Олександрович обраний з 01 травня 2016 року членом Наглядової ради 
(представник акцiонера Metinvest B.V.). 
Риженков Юрiй Олександрович (призначена особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних) обраний членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Часткою у Статутному капiталi 
ПАТ "IНГЗК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2010 р. до 23.12.2013 
р. виконавчий директор ТОВ "ДТЕК" (iдентифiкацiйний код 34225325); з 24.12.2013 р. до 
теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 
34093721). 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IНГЗК", протокол № 1 вiд 28.04.2016 р, 
Романова Свiтлана Миколаївна обрана з 01 травня 2016 року членом Наглядової ради 
(представник акцiонера Metinvest B.V.). 
Романова Свiтлана Миколаївна (призначена особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних) обрана членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Часткою у Статутному капiталi 
ПАТ "IНГЗК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 
р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства "Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес 
Лiмiтед"; з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - Директор з 
правового забезпечення (iдентифiкацiйний код 34093721). 



На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IНГЗК", протокол № 1 вiд 28.04.2016 р, 
Данкова Юлiя Сергiївна обрана з 01 травня 2016 року членом Наглядової ради (представник 
акцiонера Metinvest B.V.). 
Данкова Юлiя Сергiївна (призначена особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) 
обрана членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Часткою у Статутному капiталi ПАТ 
"IНГЗК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади 
якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 
(iдентифiкацiйний код 34093721) – Директор департаменту контролiнгу; ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 34093721) – в.о. Фiнансового директора. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IНГЗК", протокол № 1 вiд 28.04.2016 р, 
Погожев Олександр Володимирович обраний з 01 травня 2016 року членом Наглядової ради 
(представник акцiонера Metinvest B.V.). 
Погожев Олександр Володимирович (призначена особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних) обраний членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Часткою у Статутному капiталi 
ПАТ "IНГЗК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.01.2007 р. до 31.12.2009 
р. Директор з виробництва Череповецького Металургiйного комбiнату (Росiйська Федерацiя); з 
10.12.2010 р. по теперiшнiй час Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 34093721). 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IНГЗК", протокол № 1 вiд 28.04.2016 р, 
Близнюк Олександр Сергiйович обраний з 01 травня 2016 року членом Наглядової ради 
(незалежний директор). 
Близнюк Олександр Сергiйович (призначена особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних) обраний членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Часткою у Статутному капiталi 
ПАТ "IНГЗК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2011 р. – 2013р. Заступник 
Директора правового Департаменту ПII "РН Україна"; 2013 р. – 2016р. Начальник вiддiлу судової 
практики, взаємодiї з контролюючими та правоохоронними органами ТОВ "Метiнвест Холдинг". 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади        

 

    
28.04.2016 

(дата) 
 


