
 
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 Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 30.04.13.) 
- звільнена з посади Голови Ревізійної комісії Білавчук Олена Василівна (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). На посаді перебувала з 
15.01.2008 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 
- звільнена з посади Члена Ревізійної комісії Ватуліна Тетяна Анатоліївна (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). На посаді перебувала з 
15.01.2008 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 
- звільнена з посади Члена Ревізійної комісії Коваль Ліана Олександрівна (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). На посаді перебувала з 
15.01.2008 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 
- призначена на посаду Члена Ревізійної комісії Клепікова Ольга Олексіївна (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Призначена строком на 5 років 
(до проведення чергових Загальних зборів акціонерів). Протягом своєї діяльності займала 
наступні посади: провідний бухгалтер ПАТ КВТФ «Кремтекс». Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має. 
- призначена на посаду Члена Ревізійної комісії Білавчук Олена Василівна (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Призначена строком на 5 років 
(до проведення чергових Загальних зборів акціонерів). Протягом своєї діяльності займала 
наступні посади: економіст ПАТ КВТФ «Кремтекс»; з 15.01.2008 р. Голова Ревізійної 
комісії ВАТ КВТФ «Кремтекс» (ПАТ КВТФ «Кремтекс»). Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має. 
- призначена на посаду Члена Ревізійної комісії Ватуліна Тетяна Анатоліївна  (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Призначена строком на 5 років 
(до проведення чергових Загальних зборів акціонерів). Протягом своєї діяльності займала 
наступні посади: бухгалтер-касир ПАТ КВТФ «Кремтекс»; з 15.01.2008 р. Член Ревізійної 
комісії ВАТ КВТФ «Кремтекс» (ПАТ КВТФ «Кремтекс»). Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має. 
Рішенням Ревізійної комісії ПАТ КВТФ «Кремтекс» ( протокол від 30.04.13.): 
- призначена на посаду Голови Ревізійної комісії Клепікова Ольга Олексіївна (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Призначена строком на 5 років 
(до проведення чергових Загальних зборів акціонерів). Протягом своєї діяльності займала 
наступні посади: провідний бухгалтер ПАТ КВТФ «Кремтекс». Акціями Товариства 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       ___________________              ____Безкоровайний А.А.__ 
     (  підпис  )       (   призвище та ініціали керівника  ) 
 
 
     М.П.    ___30.04.2013______ 
          ( дата ) 


