
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
 
  1. Загальні відомості 
 
1.1   Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Кременчуцька 

виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс" 
1.2   Організаційно-правова форма емітента:  акціонерне товариство 
1.3   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00309699 
1.4   Місцезнаходження емітента: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. 29 вересня,  
            11/19 
1.5   Міжміський код, телефон та факс емітента: (0536) 74-27-11 
1.6   Електронна поштова адреса емітента:  kremteks@ukrpost.ua 
1.7   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.kremteks.pat.ua  
1.8   Вид особової інформації:   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

2. Текст повідомлення 
 
Рішенням Наглядової ради ПАТ КВТФ «Кремтекс» (протокол  № 5  від 28.11.2013 р.): 
- звільнений з посади Голова Правління-Генеральний директор Безкоровайний Андрій 
Анатолійович, паспорт КН 648240 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.   
05.05.1998р. На посаді перебував з 17.01.08 р. по 28.11.13 р.р.. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та 
злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 
- призначений на посаду Голова Правління-Генеральний директор за сумісництвом Мисник 
Дмитро Миколайович, паспорт КО 126536 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській 
обл. 20.06.2000 р., строком на 5 років. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: 
- СП ІМАК, менеджер по фінансам з 01.07.05 р. по 21.10.11 р.; 
- Полтавський міський центр зайнятості з 11.11.11 р. по 06.08.12 р.; 
- ПАТ «Полтавбудтранс», юрист з 08.08.12 р. по 22.09.13 р.; 
- ТДВ «Полтавбудтранс», юрист з 23.09.13 р. по теперішній час. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 
 
 
 
             3.  Підпис 
3.1   Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
        у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з  
        законодавством. 
 
3.2   Голова Правління - 
        Генеральний директор       ___________________              ____Мисник Д.М.__ 
     (  підпис  )       (   призвище та ініціали керівника  ) 
 
 
     М.П.    ___29.11.2013______ 
          ( дата ) 


