Титульний аркуш

28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(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) (далі - Положення).

Голова Правлiння



Шуваєв Сергiй Павлович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190928
4. Місцезнаходження: 53300, Дніпропетровська обл., Мiсто Покров, Центральна,11
5. Міжміський код, телефон та факс: 0556744688, 0566744043
6. Адреса електронної пошти: ordgok@gmail.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 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 Iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://pokrovgzk.com.ua/corporative-governance/
28.01.2022

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
X
3. Інформація про посадових осіб емітента
X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента
X
    2) інформація про облігації емітента

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря

8. Інформація про вчинення значних правочинів

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

13. Інформація про заміну управителя

14. Інформація про керуючого іпотекою

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:
Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.

Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

Похiднi, борговi та цiльовi цiннi папери не випускались.

 АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" не має посади Корпоративного секретаря.

Не надається iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.

Значнi правочини не вчинялись.

Правочини, щодо яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не вчинялись.

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" не випускав цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Також не наводиться наступна iнформацiя:

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

- Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв;

- Iнформацiя про керуючого iпотекою;

- Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних цiнних паперiв;

- Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом;

- Iнформацiя про iпотечне покриття;

- Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття;

- Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;

- Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;

- Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;

- Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;

- Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;

- Твердження щодо промiжної iнформацiї.

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою) вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що промiжна фiнансова звiтнiсть АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за IV квартал 2021 р. не надається.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Дата проведення державної реєстрації
	15.12.1995
3. Територія (область)
	Дніпропетровська обл.
4. Статутний капітал (грн) 
	736133730
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
7. Середня кількість працівників (осіб)
	3944
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	07.29 - Добування руд iнших кольорових металiв
	49.39 - Iнший пасажирський наземний транспорт
	49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт
9. Органи управління підприємства
	Загальнi Збори, Наглядова Рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа
Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi
49600, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, Центральна, 6
13467337
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
	0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749
2) IBAN
	UA 803057490000026005000000741
3) поточний рахунок
	UA 803057490000026005000000741
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749
5) IBAN
	UA 803057490000026005000000741
6) поточний рахунок
	UA 803057490000026005000000741

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї (спецiальностi (професiї)
116
28.05.2015
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ОСВIТНЯ УСТАНОВА "НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ ЯКОСТI ОСВIТИ"

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Провадження господарської дiяльностi з медичної практики
АГ 600194
25.06.2012
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв
б/н
15.07.2021
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
15.07.2026
Опис
Термiн дiї лiцензiї подовжено на 5 рокiв
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiй складностi
б/н
10.05.2017
ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом : - внутрiшнi перевезенняпасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами.")
АГ 587819
18.08.2011
Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi МIНIСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення,зберiгання, оброблення, утилiзацiя)
АЕ 263997
01.08.2013
МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
АД 037857
31.08.2012
ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Постанова "Про видачу лiцензiй з постачання електричної енергiї споживачу АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"
1439
16.11.2018
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом
Витяг з рiшення №198
01.03.2018
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТI

Опис
Термiн дiї лiцензiї не обмежений.
Лiцензiя на право зберiгання пального
040900414201900005
01.07.2019
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
01.07.2024
Опис
Термiн дiї лiцензiї 5 рокiв
Лiцензiя на право зберiгання пального
04220414201900026
22.07.2019
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
22.07.2024
Опис
Термiн дiї лiцензiї 5 рокiв
Лiцензiя на право зберiгання пального
04090414201900023
22.07.2019
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
22.07.2024
Опис
Термiн дiї лiцензiї 5 рокiв
Лiцензiя на право зберiгання пального
04090414201900024
22.07.2019
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
22.07.2024
Опис
Термiн дiї лiцензiї 5 рокiв
Лiцензiя на право зберiгання пального
04090414201900025
22.07.2019
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
22.07.2024
Опис
Термiн дiї лiцензiї 5 рокiв


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Шуваєв Сергiй Павлович
3. Рік народження
	1962
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ОГЗК", 00190928, Перший заступник Голови Правлiння ВАТ "Орджонiкiдзевський ГЗК"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

На iнших пiдприємствах не працює.

Загальний стаж роботи 41 рiк, з них на керiвних посадах 35 рокiв.

З 19 травня 2006 року Голова Правлiння Емiтента.

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Голови Правлiння не було.



1. Посада
	Член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння, Директор Технiчний
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Бондарець Вiктор Iванович
3. Рік народження
	1958
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	45
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ОГЗК", 00190928, Заступник Голови Правлiння, головний iнженер
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Працює Директором Технiчним Емiтента.

Загальний стаж роботи 45 рокiв, з них на керiвних посадах 39 рокiв.

З 19 травня 2006 року член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння Емiтента.

З 25 травня 2006 року i по теперiшнiй час - Директор Технiчний Емiтента.

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння не було.



1. Посада
	Член Правлiння, Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Бугайцова Наталя Валерiївна
3. Рік народження
	1974
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ОГЗК", 00190928, Заступник голвного бухгалтера по податковому облiку бухгалтерського напрямку ПАТ "ОГЗК"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Працює Головним бухгалтером Емiтента.

Загальний стаж роботи 30 рокiв, з них на керiвних посадах 27 рокiв.

З 04 липня 2017 року та по теперiшнiй час - головний бухгалтер Емiтента.

З 21 липня 2017 року член Правлiння Емiтента. 

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння не було.



1. Посада
	Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Мiщенко Дмитро Володимирович
3. Рік народження
	1978
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", 00190928, Директор Комерцiйний
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 28 рокiв, з них на керiвних посадах - 16 рокiв.

з 17 сiчня 2011 року та по 30 червня 2021 року - Директор комерцiйний Емiтента.

з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.

з 01 липня 2021 року заступник Голови Правлiння - комерцiйний директор АТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ".

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння не було.



1. Посада
	Член Правлiння, Директор з економiчної безпеки та режиму
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Бочаров Вiталiй Олександрович
3. Рік народження
	1971
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя", Начальник СЕБ об'єкту ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Працює Директором з економiчної безпеки та режиму Емiтента.

Загальний стаж роботи 32 роки, з них на керiвних посадах 13 рокiв.

з 12 серпня 2009 року та по теперiшнiй час - Директор з економiчної безпеки та режиму Емiтента.

з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння не було.



1. Посада
	Член Правлiння, Головний Iнженер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Коркодола Юрiй Iллiч
3. Рік народження
	1958
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ОГЗК", 00190928, Начальник управлiння контролю якостi направлення з економiчнох безпеки та режиму
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Працює Головним iнженером Емiтента.

Загальний стаж роботи 42 роки, з них на керiвних посадах 28 рокiв;

з 01 жовтня 2009 року та по теперiшнiй час - Головний iнженер Емiтента;

з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента;

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння не було.





1. Посада
	Член Правлiння, Начальник Юридичного управлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Сорокiна Людмила Миколаївна
3. Рік народження
	1958
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ОГЗК", 00190928, Начальник юридичного вiддiлу ВАТ "ОГЗК"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Працює начальником юридичного управлiння Емiтента.

Загальний стаж роботи 40 рокiв, з них на керiвних посадах 36 рокiв.

з 10 жовтня 2006 року та по теперiшнiй час - начальник юридичного управлiння Емiтента.

з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння не було.



1. Посада
	Член Правлiння, Директор з управлiння персоналом
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Черьомушкiн Олег Вiкторович
3. Рік народження
	1970
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ", Заступник генерального директора з персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

З 01 жовтня 2020 року працює Директором з управлiння персоналом Емiтента.

Загальний стаж роботи 34 роки, з них на керiвних посадах 26 рокiв.

з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння не було.



1. Посада
	Член Правлiння, Начальник виробничо-технiчного вiддiлу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Котiй Сергiй Григорович
3. Рік народження
	1966
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ОГЗК", 00190928, Начальник Запорiзького кар'єру ПАТ "ОГЗК"
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Працює начальником виробничо-технiчного вiддiлу Емiтента.

Загальний стаж роботи 38 рокiв, з них на керiвних посадах 27 рокiв.

з 09 сiчня 2013 року та по теперiшнiй час - начальник виробничо-технiчного вiддiлу Емiтента.

з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Правлiння не було.



1. Посада
	Голова Наглядової ради, Директор з розвитку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Постоловський Володимир Володимирович
3. Рік народження
	1946
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	56
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ОГЗК", 00190928, Голова Наглядової ради
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Працює Директором з розвитку Емiтента.

Загальний стаж роботи 56 рокiв, з них на керiвних посадах 35 рокiв.

з 02 жовтня 2006 року та по теперiшнiй час - Директор з розвитку Емiтента.

з 19 травня 2006 року Голова Наглядової ради Емiтента.

30 червня 2021 року обрано Головою Наглядової ради, як представника акцiонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED).

Iнформацiя про iншу роботу Емiтенту не надана.

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Голови Наглядової ради не було.



1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Руденко Дмитро Вадимович
3. Рік народження
	1991
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	6
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Навчання у ВУЗi
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента.

Є представником акцiонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обраний строком у вiдповiдностi до Статуту.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Наглядової ради не було.



1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Акiмова Тетяна Сергiївна
3. Рік народження
	1975
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", 00190928, Член Наглядової ради
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 22 роки.

Працювала Начальником вiддiлу депозитарного обслуговування.

з 11 грудня 2013 року член Наглядової ради Емiтента.

Є представником акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED).

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Наглядової ради не було.



1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Чеберда Дмитро Анатолiйович
3. Рік народження
	1989
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Навчання у ВУЗi
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента.

Чеберда Дмитро Анатолiйович є представником акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED).

Обраний строком у вiдповiдностi до Статуту.

Не є незалежним директором. 

Iнформацiєю про попереднi посади Емiтент не володiє

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Наглядової ради не було.



1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Трипольський Георгiй Олегович
3. Рік народження
	1979
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ШстВан", 35142308, Головний спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу перспективних проектiв Управлiння корпоративних прав Департаменту з корпоративних прав
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 24 роки.

З 03.10.2011р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", головний спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу перспективних корпоративних проектiв Управлiння корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв.

З 06 серпня 2019 року Член Наглядової ради Емiтента, як представник акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED).

За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВ "ГЕНАВIА-IНВЕСТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49000, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33114771). 

За сумiсництвом обiймає посаду директора ДП "ГАРАНТ К." (мiсцезнаходження: вул. Дегтярiвська, 31, м.Київ, 04057, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 32162211). 

За сумiсництвом обiймає посаду спецiалiста вiддiлу депозитарної дiяльностi ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Саксаганського,36-Б, Київ, 01033, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34412655).

Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Запорiзький завод феросплавiв" (мiсцезнаходження: 69035, м. Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 11, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00186542). 

Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Марганецький Гiрничо-Збагачувальний Комбiнат" (мiсцезнаходження: 53400, Днiпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдностi, буд. 62, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00190911). 

Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (мiсцезнаходження: 53200, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, вул. Електрометалургiв, буд. 310, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00186520). 

8) Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: 49081, Україна, Днiпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м. Днiпро, вул. Столєтова, 21; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05393116). 

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Наглядової ради не було.



1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Юрченко Iгор Петрович
3. Рік народження
	1974
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", 00190928, Член Наглядової ради
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 29 рокiв.

З 21 червня 2017 року член Наглядової ради Емiтента.

Начальник Управлiння по корпоративним правам Департаменту з корпоративних активiв ТОВ "IСТВАН".

За сумiсництвом Директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ".

Член Наглядової ради АТ "НЗФ".

Член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

Член Наглядової ради АТ "СПЕЦТЕХНIКА".

Є представником акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED).

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Наглядової ради не було.





1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Сарафанов Миколай Петрович
3. Рік народження
	1983
4. Освіта
	Середня повна
5. Стаж роботи (років)
	12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", 00190928, Член Наглядової ради
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 13 рокiв, з них на керiвних посадах 3 роки;

З 21 червня 2017 року член Наглядової ради Емiтента.

Є представником акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED).

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Наглядової ради не було.

Iнша iнформацiя вiдсутня.



1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Аршинов Дмитро Iгоревич
3. Рік народження
	1982
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", 00190928, Член Наглядової ради
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 16 рокiв, з них на керiвних посадах 3 роки.

З 21 червня 2017 року член Наглядової ради Емiтента.

Є представником акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕСЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED).

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Наглядової ради не було.



1. Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Капука Андрiй Вiкторович
3. Рік народження
	1977
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ "НЗФ", 00186520, Заступник генерального директора з фiнансового монiторингу, Член Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 25 рокiв.

з 21 червня 2017 року член Ревiзiйної комiсiї Емiтента.

Проектний менеджер фiнансового департаменту ТОВ "Iстван".

Заступник генерального директора з фiнансового монiторингу  АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ".

Є представником акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED).

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не було.



1. Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Пашенцев Вя'чеслав Володимирович
3. Рік народження
	1987
4. Освіта
	Середня повна
5. Стаж роботи (років)
	5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", 00190928, Член Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 6 рокiв, з них на керiвних посадах 3 роки.

З 21 червня 2017 року член Ревiзiйної комiсiї Емiтента.

Є представником акцiонера- ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED).

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не було



1. Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Iгнатюк Кирило Володимирович
3. Рік народження
	1979
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", 00190928, Член Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Загальний стаж роботи 20 рокiв.

Працював Заступником Директора.

З 11 грудня 2013 року по 18 квiтня 2018 року Голова Ревiзiйної комiсiї Емiтента.

З 18 квiтня 2018 року член Ревiзiйної комiсiї Емiтента.

Член Наглядової ради ПАТ "ЗФЗ", мiсцезнаходження: 69035, Україна, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, 11.

Член Наглядової ради ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", мiсцезнаходження: 40035, Україна, Сумська область, мiсто Суми, вулиця Д. Коротченка, будинок 7.

Є представником акцiонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED).

Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не було.



1. Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Толочко Антон Анатолiйович
3. Рік народження
	1984
4. Освіта
	Повна вища
5. Стаж роботи (років)
	16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	PRIMECAP CYPRUS LTD, Iнформацiєю про попередню посаду Емiтент не володiє
7. Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.

Не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента.

Толочко Антон Анатолiйович є представником акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обраний строком у вiдповiдностi до Статуту.

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї  АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не було.



VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер 
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.05.2011
255/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000141014
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
2944534920
736133730
100
Опис
У звiтному роцi в обiгу перебувало 2 944 534 920 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 100 % вiд статутного капiталу емiтента. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах України не здiйснювався. Додаткова емiсiя не проводилась. Емiтентом при сприяннi мiжнародної компанiї Baker&McKenzie, як офiцiйного юридичного радника була органiзована i 31 грудня 2002 року запущена програма Американських депозитарних розписок 1-го рiвня.

Перелiк i результати попереднiх випускiв цiнних паперiв Емiтента:

Перший випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованцiв на загальну номiнальну вартiсть 6 140 987 000 000 (шiсть трильйонiв сто сорок мiльярдiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв) карбованцiв. Перший випуск акцiй зареєстровано фiнансовим управлiнням Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї Мiнiстерства фiнансiв України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 72/1/96 вiд 14 травня 1996 року).

У зв'язку з визначенням форми випуску акцiй Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 106/04/1/98 вiд 02 липня 1998 року) на суму 61 409 870 грн. (шiстдесят один мiльйон чотириста дев'ять тисяч вiсiмсот сiмдесят гривень), кiлькiсть акцiй - 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю 25 копiйок. Форма випуску - документарна.

Другий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 736 000 000 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 184 000 000 (сто вiсiмдесят чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Другий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 466/1/01 вiд 24 вересня 2001 року).

Третiй випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 1 472 000 000 (один мiльярд чотириста сiмдесят два мiльйони) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 368 000 000 (триста шiстдесят вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Третiй випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 630/1/01 вiд 21 грудня 2001 року).

Четвертий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 208 401 200 (два мiльярди двiстi вiсiм мiльйонiв чотириста одна тисяча двiстi) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 552 100 300 (п'ятсот п'ятдесят два мiльйони сто тисяч триста) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Четвертий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 178/1/03 вiд 22 квiтня 2003 року).

П'ятий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. П'ятий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 261/1/04 вiд 12 травня 2004 року).

У зв'язку iз дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй емiтента i змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК", Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11 вiд 18 травня 2011 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.

У зв'язку iз змiною найменування з ПАТ "ОГЗК" на ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11, дата реєстрацiї 18 травня 2011 року, дата видачi 14 вересня 2017 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"
2. Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	31881532
4. Місцезнаходження
	53300, Днiпропетровська область, мiсто Покров, вулиця Центральна, будинок 12
5. Опис
	АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Вид цінних паперів
Міжнародний ідентифікаційний номер
Найменування органу, що наклав обмеження
Характеристика обмеження
Строк обмеження
1
2
3
4
5
6
7
18.05.2011
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Акція проста бездокументарна іменна
UA4000141014
д/в
д/в
д/в

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
18.05.2011
255/1/11
UA4000141014
2 944 534 920
736 133 730
2 936 736 070
0
0
Опис:
Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - вiдсутня;

Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутня.


ХV. Проміжний звіт керівництва
Опис важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду - 4-го кварталу 2021 року, що 

закiнчився 31 грудня 2021 року.



У 4-му кварталi 2021 року Товариство не здiйснювало будь-яких заходiв, що мали суттєвий вплив на його фiнансове становище. Зокрема, не вiдбувалося: об'єднання бiзнесу, припинення або прийняття рiшення про припинення дiяльностi, iстотного придбання активiв, прийняття важливих судових рiшень Товариства.



Протягом 4 кварталу 2021 року проведено 150 засiдань Правлiння. На засiданнях Правлiння 

розглядалися питання, що стосуються поточної фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 

Основне мiсце серед них займали питання, необхiднi для належного поточного функцiонування Товариства, забезпечення виробничих та управлiнських процесiв, а саме: погодження укладання договорiв, iншi важливi питання, вiднесенi до компетенцiї виконавчого органу товариства.


