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Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 
ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД), 
якому належить 246 168 033 штуки прости іменних акцій ПАТ НЗФ, у відповідності до ст. 
38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ, скликаних проведенням на 
03.08.2018 року. 

1. З включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 року 
питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", запропоновано до включення у 
бюлетень для кумулятивного голосування наступних кандидатів у члени Наглядової ради: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
кандидатів, що 

пропонуються до складу 
Наглядової ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат представником 
акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є 
кандидат 

незалежним 
директором 

1 
Котляренко 
Олександр 

Валерійович 
так 

5 штук простих 
іменних акцій 

ПАТ НЗФ 

представник акціонера 
ROUGELLA PROPERTIES LTD 
(РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД) 

ні 

2 
Гніненко Олег 
Станіславович 

ні не належать 
представник акціонера 

ROUGELLA PROPERTIES LTD 
(РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД) 

ні 

    

2. З включеного до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 
року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", запропоновано до 
включення у бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени 
Ревізійної комісії: 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата, що 
пропонується до складу Ревізійної комісії 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 
що належать кандидату, штук 

1 Пікуш Ігор Сергійович ні не належать 

 

_______________________________________________________ 
 
Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД), 
якому належить 282 622 299 штук простих іменних акцій ПАТ НЗФ, у відповідності до ст. 
38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ, скликаних проведенням на 
03.08.2018 року. 

1. З включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 року 
питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", запропоновано до включення у 
бюлетень для кумулятивного голосування наступних кандидатів у члени Наглядової ради: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
кандидатів, що 

пропонуються до складу 
Наглядової ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат представником 
акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є кандидат 
незалежним 
директором 

1 
Агаркова Тетяна 

Сергіївна 
ні не належать 

представник акціонера 
DOLEMIA CONSULTING LTD 
(ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД) 

ні 

2 
Дорош Ганна 
Анатоліївна 

ні не належать 
представник акціонера 

DOLEMIA CONSULTING LTD 
(ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД) 

ні 
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2. З включеного до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 
року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", запропоновано до 
включення у бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени 
Ревізійної комісії: 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата, що 
пропонується до складу Ревізійної комісії 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, що 
належать кандидату, штук 

1 Акудович Андрій Олександрович ні не належать 
 

_______________________________________________________ 
 
Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД), якому належить 234 301 237 штук простих іменних акцій ПАТ НЗФ, у 
відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозиції 
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ, скликаних 
проведенням на 03.08.2018 року. 

1. З включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 року 
питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", запропоновано до включення у 
бюлетень для кумулятивного голосування наступних кандидатів у члени Наглядової ради: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
кандидатів, що 

пропонуються до складу 
Наглядової ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат представником 
акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є кандидат 
незалежним 
директором 

1 
Ieva Ozolina-Berzina  

(Єва Озоліна-Берзіна) 
ні не належать 

представник акціонера 
TREELON INVESTMENTS 

LIMITED (ТРІЛОН 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) 

ні 

2 
Rinalds Trukss 

(Рінальдс Труксс) 
ні не належать 

представник акціонера 
TREELON INVESTMENTS 

LIMITED (ТРІЛОН 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) 

ні 

    
2. З включеного до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 

року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", запропоновано до 
включення у бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени 
Ревізійної комісії: 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата, що 
пропонується до складу Ревізійної комісії 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, що 
належать кандидату, штук 

1 Плотніков Денис Володимирович ні не належать 
 

_______________________________________________________ 
 
Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД), якому належить 240 535 184 штуки простих іменних акцій ПАТ НЗФ, у 
відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозиції 
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ, скликаних 
проведенням на 03.08.2018 року. 

1. З включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 року 
питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", запропоновано до включення у 
бюлетень для кумулятивного голосування наступних кандидатів у члени Наглядової ради: 
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№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
кандидатів, що 

пропонуються до складу 
Наглядової ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення 
розміру пакету 

акцій, що 
належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат представником 
акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про цього 
акціонера/акціонерів 

чи є кандидат 
незалежним 
директором 

1 
Троян Михайло 

Михайлович 
так 

10 (десять) 
штук простих 
іменних акцій 

представник акціонера 
SOFALON INVESTMENTS 

LIMITED (СОФАЛОН 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) 

ні 

2 
Юрченко Iгор 

Петрович 
ні не належать 

представник акціонера 
SOFALON INVESTMENTS 

LIMITED (СОФАЛОН 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) 

ні 

    
2. З включеного до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ НЗФ 03.08.2018 

року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", запропоновано до 
включення у бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени 
Ревізійної комісії: 

 

№ 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата, що 
пропонується до складу Ревізійної комісії 

чи є кандидат 
акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, що 
належать кандидату, штук 

1 Капука Андрій Вікторович ні не належать 
 

______________________________________________________ 
 

 
 


