
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Під тверд жую ід ентичність електронної та паперової форм інформації, що под ається д о Комісії, та д остовірність
інформації, над аної д ля розкриття в загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії.

Голова правління

(посад а)

 

 

(під пис)

М.П.

Мацюк Iгор Васильович

(прізвище та ініціали
керівника)

 

  29 .04.2014

(д ата)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб
емітента) емітента

I. Загальні від омості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД  ШТУЧНИХ ШКIР "ВIНIТЕКС"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаход ження 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5

4. Код  за ЄД РПОУ 00300400

5. Міжміський код  та телефон, факс 0352 52-78-71, 0352 52-42-73

6. Електронна поштова ад реса viniteks@reyestr.com.ua

II. Д ані про д ату та місце оприлюд нення Повід омлення
1. Повід омлення розміщено у стрічці новин 25.04.2014

(д ата)

2. Повід омлення опубліковано у

81(1834), Бюлетень "Від омості Національної комісії з цінних паперів
та фонд ового ринку"

(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)

29.04.2014

(д ата)

3. Повід омлення розміщено на сторінці www.vinitex.com.ua

(ад реса сторінки)

в мережі Інтернет 29.04.2014

(д ата)



ВІДОМОСТ І

про зміну склад у посад ових осіб емітента

Дата
прийняття

рішення

Зміни
(призначено ,

звільнено
о брано  або
припинено

по вно важення)

По сад а* Прізвище, і'мя, по
батько ві фізично ї
о со би або  по вне

найменування
юрид ично ї о со би

Паспо ртні д ані фізично ї
о со би (серія, но мер, д ата

вид ачі, о рган, який
вид ав)** або  ко д  за

ЄДРПОУ юрид ично ї о со би

Ро змір
частки в

статутно му
капіталі

емітента (у
від со тках)

1 2 3 4 5 6

24.04.2014 Припинено
повноваження

Голова
правління

Мацюк Ігор
Васильович

д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Голова правління Мацюк Ігор Васильович (фізична особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних) припинено повноваження на посад і 24.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна
особі - 0  %; на посад і особа перебувала 3 роки; непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має.
Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення:
закінчення терміну д ії повноваження; під стави: протокол засід ання Нагляд ової рад и № 2 від  24.04.2014р.

24.04.2014 Обрано Голова
правління

Мацюк Ігор
васильович

д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Голова правління Мацюк Ігор васильович (фізична особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних) обрана на посад у 24.04.2014; волод іє 0  акціями, що склад ає 0% статутного капіталу емітента;
посад и, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: в.о . Голови д ирекції ТОВ "Вінісан"; непогашених
суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв
рішення про обрання - Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення: переобрання; під стави: Протокол
засід ання Нагляд ової рад и № 2 від  24.04.2014р..

24.04.2014 Припинено
повноваження

Член
правління

Кравченко Лариса
Олексіївна

д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Член правління Кравченко Лариса Олексіївна (фізична особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних) припинено повноваження на посад і 24.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна
особі - 0%; на посад і особа перебувала 6  років; непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має.
Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення:
закінчення терміну д ії повноваження; під стави: протокол засід ання Нагляд ової рад и № 2 від  24.04.2014р..

24.04.2014 Обрано Член
правління

Кравченко Лариса
Олексіївна

д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Член правління Кравченко Лариса Олексіївна (фізична особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних) обрана на посад у 24.04.2014; волод іє 0  акціями, що склад ає 0% статутного капіталу емітента;
посад и, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ "Акант"; непогашених суд имостей
за корисливі та посад ові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про
обрання - Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення: переобрання; під стави: протокол засід ання
Нагляд ової рад и № 2 від  24.04.2014р..

24.04.2014 Припинено
повноваження

Член
правління

Грех Павло Петрович д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Член правління Грех Павло Петрович (фізична особа не над ала згод и на розкриття паспортних
д аних) припинено повноваження на посад і 24.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на
посад і особа перебувала 3 роки; непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має. Орган, що
прийняв рішення про припинення повноважень - Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення: в зв'язку з
проход женням військової служби д о оголошення д емобілізації в Україні; під стави: протокол засід ання Нагляд ової
рад и № 2 від  24.04.2014р..

24.04.2014 Обрано Член
правління

Д яків Олег Іларійович д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Член правління Д яків Олег Іларійович (фізична особа не над ала згод и на розкриття паспортних
д аних) обрана на посад у 24.04.2014; волод іє 0  акціями, що склад ає 0% статутного капіталу емітента; посад и, які



особа обіймала протягом останніх п’яти років: Д иректор з економіки ПАТ "Вінітекс"; непогашених суд имостей за
корисливі та посад ові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання
- Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення: привед ення у від повід ність кількісного склад у посад ових осіб;
під стави: протокол засід ання Нагляд ової рад и № 2 від  24.04.2014р..

24.04.2014 Припинено
повноваження

Член
правління

Шелест Олександ р
Ігорович

д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Член правління Шелест Олександ р Ігорович (фізична особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних) припинено повноваження на посад і 24.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна
особі - 0%; на посад і особа перебувала 3 роки; непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має.
Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення:
закінчення терміну д ії повноваження; під стави: протокол засід ання Нагляд ової рад и № 2 від  24.04.2014р..

24.04.2014 Обрано Член
правління

Шелест Олександ р
Ігорович

д /н, д /н, д /н 0

Зміст інформації:

Посад ова особа Член правління Шелест Олександ р Ігорович (фізична особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних) обрана на посад у 24.04.2014; волод іє 0  акціями, що склад ає 0% статутного капіталу емітента;
посад и, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник від д ілу збуту ПАТ "Вінітекс"; непогашених
суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв
рішення про обрання - Нагляд ова рад а, причина прийняття цього рішення: переобрання; під стави: протокол
засід ання Нагляд ової рад и № 2 від  24.04.2014р..

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну
посад у.

** Зазначається у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних.
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