
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.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Голова Правління М.М. Євдокименко

(дата)

04.05.2016М.П.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування 
емітента

Публічне  акціонерне  товариство  "Запорізький 
автомобілебудівний завод" 

2. Організаційно-правова
 форма

3. Місцезнаходження 69600 Запоріжжя проспект Соборний, 8

4. Код за ЄДРПОУ 25480917

5. Міжміський код та 
телефон, факс

061 2861621 061 2861621

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

opcb@zaz.zp.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
 інформаційній базі даних Комісії

04.05.2016

2. Повідомлення 
опубліковано у*

85 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

05.05.2016

(дата)

3. Повідомлення розміщено

 на сторінці
http://www.avtozaz.com/ua/patzaz

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

04.05.2016

(дата)

(Зміна складу посадових осіб емітента)
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Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Прізвище, ім'я, по батькові 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)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення 

дії Посада(*)

2 4 5 61 3

Козіс Олександр Миколайович 0,00004.05.2016 СН 183291 14.05.1996 
Печерським РУ ГУ 
МВС України в м. 
Києвi

Голова Наглядової 
ради

призначено

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 04.05.2016 №04/05/2016-1) Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серії СН №183291 виданий 14.05.1996 Печерським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi, обрано Головою Наглядової Ради з 04.05.2016 року. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа 
обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової Ради, Член 
Наглядової Ради,  Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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