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

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

1. Повне найменування ПРИВА ТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 
емітента РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 

2. Код за ЄДРПОУ 31167067 

3. Місцезнаходження 53200, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 

4. Міжміський код, телефон та 0 ( 5 6 6 ) 6 3 8 . 7 8 0 0 ( 566)639-379 
факс 

5. Електронна поштова адреса (1епІ5.ки2піс1іепко@пгр.іпІегріре.ЬІ2 

6. Адреса сторінки в мережі 

Інтернет, яка додатково Ьйр://пгрлпІегріре.ЬІ2/ги/£огіпуе5Іогз/сіізс1озиге/5ресіа1іп&гта1;іоп/ 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 
27.04.2015 року згідно з рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «НРЗ» (Протокол річних 

Загальних зборів ПрАТ «НРЗ» №270415 від 27.04.2015 року) відбулися наступні зміни складу 
посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 35537363), володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 25,0099949399%, що складає 
2444088 простих іменних акцій. Особа перебувала на посаді в період з 22.04.2014 року по 
27.04.2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має 

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 30926946), володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 25,0099949399%, що 
складає 2444088 шт. простих іменних акцій. Особа перебувала на посаді в період з 22.04.2014 року 
по 27.04.2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35530698), станом на 27.04.2015 року не володіє часткою в 
статутному капіталі та акціями ПрАТ «НРЗ». Особа перебувала на посаді в період з 22.04.2014 
року по 27.04.2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. 

- обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
35537363), володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 25,0099949399%, що складає 2444088 
простих іменних акцій. Особу обрано строком на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадови злочини не має. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади члена та Голови 
Наглядової Ради ПрАТ «НРЗ», члена та Голови Ревізійної комісії ПрАТ «НРЗ» 

- обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30926946), володіє 
часткою в статутному капіталі в розмірі 25,0099949399%, що складає 2444088 шт. простих 
іменних акцій. Особу обрано строком на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадови злочини не має. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посаду члена Наглядової 
Ради ПрАТ «НРЗ». 



- обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД 
(найменування англійською мовою: \\ЮЬВЕКТ СОМРАИУ ІЛМШЮ; реєстраційний код: 162523; 
місцезнаходження - 15, Агіу Павлу, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, П.С. 1105, Нікосія, Кіпр), 
володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 24,9899999437%, що складає 2442134 шт. простих 
іменних акцій. Особу обрано строком на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадови злочини не має. Відомості про те, які посади особа обіймала протягом останніх п'яти 
років відсутні. 

Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує щюіртовії ність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність д І̂гР0' *3 3 іконодавством. 

2. Найменування посади (ШУіІІ^^ Дегтяр Андрій Вікторович 

Голова Правління /^"^ (підпис) д (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 


