
 
 

 
Інформація 

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 
 
 

 Акціонером АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - Компанія АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД 
(ALEXTON HOLDINGS LIMITED), що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року під 
реєстраційним № 177977, яка має зареєстрований офіс за адресою: 3 Анагностара, oфіс 8, 3076 
ХРІСТОФОРУ КОРТ, Лімассол, Кіпр, якій належить 715 591 696 штук простих іменних акцій 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", що 
складає більш ніж 5% простих акцій Товариства,  у відповідності до ст. 38 Закону України "Про 
акціонерні товариства" внесена пропозиція щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 
АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", скликаних на 21.05.2021 року, а саме щодо нових кандидатів до складу 
органів (наглядової ради та ревізійної комісії) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК". 

 
I. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради 
Товариства", Компанією АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED) 
пропонуються для обрання наступних кандидатів у члени Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-
батькові кандидатів, 
які пропонуються до 
складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є 
кандидат 
акціонер

ом 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат 
представником 

акціонера/групи акціонерів, 
із зазначенням інформації 

про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є 
кандида

т 
незалеж

ним 
директо

ром 

1 
Акімова Тетяна 

Сергіївна 
ні не належать 

представник акціонера – 
АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ 

ЛІМІТЕД (ALEXTON 
HOLDINGS LIMITED) 

ні 

2 
Чеберда Дмитро 

Анатолійович 
ні не належать 

представник акціонера – 
АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ 

ЛІМІТЕД (ALEXTON 
HOLDINGS LIMITED) 

ні 

 
II. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства", Компанією АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED) 
пропонуються для обрання наступного кандидата у члени Ревізійної комісії АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 
які пропонуються до складу Ревізійної 

комісії 

чи є 
кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 
що належать кандидату, штук 

1 Толочко Антон Анатолійович ні не належать 

 
 



 
 

 
Інформація 

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 
 
 

 Акціонером АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - Компанія КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД 
(CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року 
під реєстраційним № 177963, яка має зареєстрований офіс за адресою: Петру Ціру, 71, СВЕПКО КОРТ, 
Приміщення/Офіс М2, НААФІ, П.С. 3076, Лімассол, Кіпр, якій належить 715 591 694 штук простих 
іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", що складає більш ніж 5% простих акцій Товариства,  у відповідності до ст. 38 Закону 
України "Про акціонерні товариства" внесена пропозиція щодо питань, включених до порядку денного 
загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", скликаних на 21.05.2021 року, а саме щодо нових кандидатів 
до складу органів (наглядової ради та ревізійної комісії) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК". 

 
I. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради 
Товариства", Компанією КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES 
LIMITED) пропонуються для обрання наступних кандидатів у члени Наглядової ради АТ 
"ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-
батькові кандидатів, 
які пропонуються до 
складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є 
кандида

т 
акціоне

ром 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат 
представником 
акціонера/групи 

акціонерів, із зазначенням 
інформації про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є 
кандида

т 
незалеж

ним 
директо

ром 

1 
Постоловський 

Володимир 
Володимирович 

так 

4 830 шт. простих 
іменних акцій АТ 
"ПОКРОВСЬКИЙ 

ГЗК" 

представник акціонера – 
КЛЕМЕНТЕ 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 
ЛІМІТЕД (CLEMENTE 

ENTERPRISES LIMITED) 

ні 

2 
Руденко Дмитро 

Вадимович 
ні не належать 

представник акціонера – 
КЛЕМЕНТЕ 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 
ЛІМІТЕД (CLEMENTE 

ENTERPRISES LIMITED) 

ні 

 
II. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства", Компанією КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES 
LIMITED) пропонуються для обрання наступного кандидата у члени Ревізійної комісії АТ 
"ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 
які пропонуються до складу Ревізійної 

комісії 

чи є 
кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 
що належать кандидату, штук 

1 Ігнатюк Кирило Володимирович ні не належать 

 
 



 
 

 
Інформація 

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 
 
 

 Акціонером АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - Компанія ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED 
INVESTMENTS LIMITED), що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року під 
реєстраційним № 177965, яка має зареєстрований офіс за адресою: 17 Дромос, 1, Като Полемідіа, П.С. 
4059, Лімассол, Кіпр, якій належить 715 591 694 штук простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", що складає більш ніж 
5% простих акцій Товариства,  у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" 
внесена пропозиція щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ 
ГЗК", скликаних на 21.05.2021 року, а саме щодо нових кандидатів до складу органів (наглядової ради та 
ревізійної комісії) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК". 

 
I. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради 
Товариства", Компанією ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED) 
пропонуються для обрання наступних кандидатів у члени Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-
батькові кандидатів, 
які пропонуються до 
складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є 
кандида

т 
акціоне

ром 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат 
представником 
акціонера/групи 

акціонерів, із зазначенням 
інформації про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є 
кандида

т 
незалеж

ним 
директо

ром 

1 
Трипольський 

Георгій Олегович 
ні не належать 

представник акціонера – 
ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД (EXSEED 
INVESTMENTS 

LIMITED) 

ні 

2 
Юрченко Iгор 

Петрович 
ні не належать 

представник акціонера – 
ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД (EXSEED 
INVESTMENTS 

LIMITED) 

ні 

 
II. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства", Компанією ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED) 
пропонуються для обрання наступного кандидата у члени Ревізійної комісії АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 
які пропонуються до складу Ревізійної 

комісії 

чи є 
кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 
що належать кандидату, штук 

1 Капука Андрій Вікторович ні не належать 

 
 



 

 
 

 
Інформація 

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 
 
 

 Акціонером АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - Компанія ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД 
(PROFETIS ENTERPRISES LIMITED), що створена та зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року 
під реєстраційним № 177948, яка має зареєстрований офіс за адресою: Пенте Пігадіон, 2 Меса Гейтоніа, 
Лімассол, Кіпр, якій належить 715 591 694 штук простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", що складає більш ніж 5% простих акцій 
Товариства,  у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесена пропозиція 
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", скликаних на 
21.05.2021 року, а саме щодо нових кандидатів до складу органів (наглядової ради та ревізійної комісії) 
АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК". 

 
I. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради 
Товариства", Компанією ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED) 
пропонуються для обрання наступних кандидатів у члени Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-
батькові кандидатів, 
які пропонуються до 
складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є 
кандида

т 
акціоне

ром 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат 
представником 
акціонера/групи 

акціонерів, із зазначенням 
інформації про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є 
кандида

т 
незалеж

ним 
директо

ром 

1 
Сарафанов 
Миколай 
Петрович 

ні не належать 

представник акціонера – 
ПРОФЕТІС 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 
ЛІМІТЕД (PROFETIS 

ENTERPRISES LIMITED) 

ні 

2 
Аршинов Дмитро 

Ігоревич 
ні не належать 

представник акціонера – 
ПРОФЕТІС 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 
ЛІМІТЕД (PROFETIS 

ENTERPRISES LIMITED) 

ні 

 
II. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства", Компанією ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED) 
пропонуються для обрання наступного кандидата у члени Ревізійної комісії АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 
які пропонуються до складу Ревізійної 

комісії 

чи є 
кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 
що належать кандидату, штук 

1 
Пашенцев В’ячеслав 

Володимирович 
ні не належать 
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