Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор
(посада)

Корчак Віталій Петрович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

04.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Текстемп"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02121, м. Київ, вул. Колекторна, 30

4. Код за ЄДРПОУ

05421663

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 564-63-97, 564-63-96

6. Електронна поштова адреса

office@tekstemp.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення опубліковано у
*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ ( ), Відомості "НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.tekstemp.pat.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2017
(дата)

10.05.2017
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
1
2
04.05.2017 Припинено
повноваження

Посада *

3
Голова правління

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної
особи
4
Корчак Віталій Петрович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5
СН, 725548, 10.03.1998,
Харківський РУ ГУ МВС
України в м.Києві

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0,027850

Зміст інформації:
Згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства № 191 від 04.05.2017р. повноваження Корчака Віталія Петровича (1952 року народження, паспорт серія СН,
№725548, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 10.03.1998р.) на посаді Голови правління товариства було припинено. На даній посаді Корчак Віталій
Петрович перебував з 05.10.2011року. Стаж роботи 42 роки. Попередня посада та місце роботи: з 01.01.1996р. до 05.10.2011року займав посаду Головного інженера
товариства. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,027849%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових
загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року) тип товариства змінено на Приватне акціонерне товариство, згідно нового Статуту товариства
Правління не обирається, оскільки одноособовим виконавчим органом товариства є Директор.
04.05.2017 Припинено
Заступник Голови правління
Борбуц Роман Вадимович
МЕ, 171859, 07.11.2002,
0,000000
повноваження
Дарницький РУ ГУ МВС
України в м.Києві
Зміст інформації:
Згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства № 191 від 04.05.2017р. повноваження Борбуца Романа Вадимовича (1986 року народження, паспорт серія МЕ,
№171859, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 07.11.2002р.) на посаді Заступника Голови правління товариства було припинено. На даній посаді
Борбуц Роман Вадимович перебуває з 05.10.2011року. Стаж роботи 5 років. Трудового стажу до прийняття на ПАТ "КМП "Текстемп" не було. Володіння часткою в
статутному капіталі товариства: 0,0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол
№19 від 27.04.2017 року) тип товариства змінено на Приватне акціонерне товариство, згідно нового Статуту товариства Правління не обирається, оскільки
одноособовим виконавчим органом товариства є Директор.
04.05.2017 Припинено
Член правління
Школярова Віра Василівна
СО, 519004, 06.03.2001,
0,027850
повноваження
Харківський РУ ГУ МВС
України в м.Києві
Зміст інформації:
Згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства № 191 від 04.05.2017р. повноваження Школярової Віри Василівни (1959 року народження, паспорт серія СО,
№519004, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 06.03.2001р.) на посаді Члена правління товариства було припинено. На даній посаді Школярова Віра
Василівна перебувала з 05.10.2011року. Стаж роботи 38 років. Попередня посада та місце роботи: ВАТ КМП"Текстемп", економіст. Володіння часткою в статутному
капіталі товариства: 0,027849%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19
від 27.04.2017 року) тип товариства змінено на Приватне акціонерне товариство, згідно нового Статуту товариства Правління не обирається, оскільки одноособовим
виконавчим органом товариства є Директор.
04.05.2017 Обрано
Директор
Корчак Віталій Петрович
СН, 725548, 10.03.1998,
0,027850
Харківський РУ ГУ МВС
України в м.Києві

Зміст інформації:
Згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства № 191 від 04.05.2017р. Корчака Віталія Петровича (1952 року народження, паспорт серія СН, №725548,
виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 10.03.1998р.) обрано на посаду Директора товариства терміном до 30 квітня 2022 р. Стаж роботи 42 роки.
Попередня посада та місце роботи: з 05.10.2011року займав посаду Голови правління ПАТ"КМП"Текстемп". Володіння часткою в статутному капіталі товариства:
0,027849%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року)
тип товариства змінено на Приватне акціонерне товариство, згідно нового Статуту товариства одноособовим виконавчим органом товариства є Директор.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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