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.
Голова правління
(посада)
 
 
(підпис)
М.П.
Береза А.В.
(прізвище та ініціали керівника)
 
 
 
02.08.2016
(дата)

	Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44
4. Код за ЄДРПОУ
00222226
5. Міжміський код та телефон, факс
(0612)287-63-09, (0612)65-09-14
6. Електронна поштова адреса
ussb1@abrasive.zp.ua

	II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
144(2398), бюлетень “Відомості НКЦПФР”
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
01.08.2016
(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.abrasive.zp.ua
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет
02.08.2016
(дата)
* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
	ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)
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 код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
28.07.2016
Припинено повноваження
Член правління
Бойко Юрій Валерійович
д/н, д/н, д/н
0.001
Зміст інформації:
Посадова особа Член правління Бойко Юрій Валерійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.07.2016р.; володіє 315 акціями, що складає 0.001% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 15.75 грн.; на посаді особа перебувала 5 років та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: прийняття відповідного рішення Наглядовою радою у зв'язку із звільненням особи з посади заступника голови правління з виробництва, шляхом призначенням його начальником цеху електрокорунду нормального; підстави: Протокол Наглядової ради від 28.07.2016р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

