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 акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
2.Код за ЄДРПОУ: 00310924
3.Місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Полтавський, 2-А
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-97-35 79-97-31
5.Електронна поштова адреса: oao-ktf@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.trik.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акцiонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" (протокол
від 15.04.2014 р.) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення обрати Наглядову раду
ПАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика» строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному
складі:
- член Наглядової ради Гогунський Євгеній Дмитрович (КН № 315804, 28.12.1996, Крюківським РВ УМВС України в
Полтавській обл.). На посаді перебував з 31.03.2011 р. по 14.04.2014 р. Розмір пакета акцій – 4 033 024 акцій, що становить
29,8117% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. займав наступні посади: з 24.07.2003 р. по теперішній час – Голова
Наглядової ради ПАТ «КТФ»;
- член Наглядової ради Двигало Раїса Йосипівна (КО № 135274, 14.11.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в
Полтавській обл.). На посаді перебувала з 31.03.2011 р. по 14.04.2014 р. Розмір пакета акцій - 10 акцій, що становить
0,0000739% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. займала наступні посади: з 03.05.2004р. по 30.03.2011 р. – ВАТ «КТФ»,
продавець; з 31.03.2011р. - член Наглядової ради ПАТ «КТФ»;
- член Наглядової ради Котенко Олена Олегiвна (КН № 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС
України в Полтавській обл.). На посаді перебувала з 31.03.2011 р. по 14.04.2014 р. Розмір пакета акцій – 4 116 626 акцій, що
становить 30,42969% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. займала наступні посади: з 16.04.2003р. по теперішній час –
ТОВ «МЕГОТЕКС», директор; з 31.03.2011р. - член Наглядової ради ПАТ «КТФ».
Рішенням Наглядової ради Публічного акцiонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" (протокол від
15.04.2014 р.):
обрано Головою Наглядової ради Гогунського Євгенія Дмитровича (КН № 315804, 28.12.1996, Крюківським РВ УМВС
України в Полтавській обл.) строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Розмір пакета акцій – 4 033 024
акцій, що становить 29,8117% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. займав наступні посади: з 24.07.2003 р. по теперішній
час – Голова Наглядової ради ПАТ «КТФ»;.
Всі обрані посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської,
службової діяльності, не мають.

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
___________________
______Вернер М.Й.________
( підпис )

( ініціали та прізвище керівника )

М.П.

___16.04.2014 ______
( дата )

