
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 емітента: Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна 
фiрма "Кремтекс" 
2.Код за ЄДРПОУ: 00309699 
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. 29 вересня, 11/19 
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-27-11 
5.Електронна поштова адреса: kremteks@ukrpost.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.kremteks.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
 

ІІ. Текст повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс" ( протокол 
від 25.04.2014 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень припинено повноваження членів Наглядової 
ради ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс": 
- Голови Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (КН 907542 Октябрським  РВ ПМУ УМВС України 
в Полтавській обл. 28.04.1999). На посаді перебував з 27.03.2012 р. по 24.04.2014 р. Розмір пакета акцій - 10 
акцій, що становить 0,003266 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має; 
- члена Наглядової ради Мороза Сергія Євгеновича (КН 434261 Октябрським  РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 25.07.1997). На посаді перебував з 27.03.2012 р. по 24.04.2014 р. Розмір пакета акцій - 10 акцій, 
що становить 0,003266 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має; 
- обрано членом  Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (КН 907542 Октябрським  РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 28.04.1999) строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Розмір 
пакета акцій - 10 акцій, що становить 0,003266 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. Протягом 
останніх 5 років займав наступні посади: 
з 03.03.2008 р. ЗАТ КВТФ «Кремтекс» (ПАТ КВТФ «Кремтекс»), заступник Генерального директора по 
фінансам; 
з 27.03.2012 р. Голова Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"; 
- обрано членом  Наглядової ради Мороза Сергія Євгеновича (КН 434261 Октябрським  РВ ПМУ УМВС України 
в Полтавській обл. 25.07.1997) строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Розмір пакета акцій 
- 10 акцій, що становить 0,003266 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. Протягом останніх 5 років 
займав наступні посади: 
з 20.06.2006 р. ПП «ПОЛТАВА-АГРОАЛЬЯНС», Директор; 
з 27.03.2012 р. член Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"; 
- обрано членом  Наглядової ради Мисика Сергія Івановича (КН 853113 Октябрським  РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 18.02.1999) строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: 
з 14.04.2003 р. ВАТ «Полтавбудтранс» (ПАТ «Полтавбудтранс»), начальник майстерень; 
з 23.09.2013 р. ТДВ «Полтавбудтранс», заступник директора; 
з 25.04.2014 р член  Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс". 
Рішенням Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс" ( протокол від 
25.04.2014 р.): 
обрано Головою Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (КН 907542 Октябрським  РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 28.04.1999) строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Розмір 
пакета акцій - 10 акцій, що становить 0,003266 % в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. Протягом 
останніх 5 років займав наступні посади: 
з 03.03.2008 р. ЗАТ КВТФ «Кремтекс» (ПАТ КВТФ «Кремтекс»), заступник Генерального директора по 
фінансам; 
з 27.03.2012 р. Голова Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс". 
 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади 
           Голова Правління-         ___________________              ______ Мисник Д.М.________ 
        Генеральний директор  (  підпис  )            ( ініціали та прізвище керівника  ) 
 
     М.П.    ___28.04.2014 ______ 
          ( дата ) 


