Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Голова правлiння
(посада)

Лєнь Є.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03062 м. Київ, проспект Перемоги,будинок 65
4. Код за ЄДРПОУ
00241206
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 400-0555, (044) 443-9333
6. Електронна поштова адреса
vizovi@kamet.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
26.12.2017

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
припинено
повноваження

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної
особи

3
Член Наглядової ради

4
Томiлiн Сергiй Миколайович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
..
.

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

Зміст інформації:
26.12.2017р. ПАТ "КАМЕТ" отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2" та
відкликання Томiлiна Сергія Миколайовича. Підстава рішення: п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.7. Статуту ПАТ "КАМЕТ". Розмір пакета
акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 28.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2" є акціонером ПАТ "КАМЕТ" та володіє пакетом акцій у
розмірі 21 076 штук простих іменних акцій, що складає 23,95% статутного капіталу ПАТ "КАМЕТ".
26.12.2017
набуто повноважень
Член Наглядової ради
Сєнічкін Олексій Миколайович
..
0
.
Зміст інформації:
26.12.2017р. ПАТ "КАМЕТ" отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2" та
призначення Сєнічкіна Олексія Миколайовича представником акціонера ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2" на посаді члена наглядової ради ПАТ "КАМЕТ.
Підстава рішення: п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.7. Статуту ПАТ "КАМЕТ". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в
статутному капіталі емітента: 0,00%. Сєнічкін О. М. не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Строк, на який обрано: до
переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: головний спеціаліст з оперативного забезпечення інвестиційних проектів, директор.
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента:
Сєнічкін О. М. є представником акціонера ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2". ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2" є акціонером ПАТ "КАМЕТ" та
володіє пакетом акцій у розмірі 21 076 штук простих іменних акцій, що складає 23,95% статутного капіталу ПАТ "КАМЕТ".
26.12.2017
обрано
Голова Наглядової ради
Сєнічкін Олексій Миколайович
..
0
.
Зміст інформації:
26.12.2017р. на засіданні Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" (протокол №48 від 26.12.2017р.) було прийнято рішення обрати Сєнічкіна Олексія Миколайовича Головою
Наглядової ради. Підстава рішення: у зв'язку із заміною представника ТОВ "КУА "ПАТРІОТ" ПНВІФЗТ "ПАТРІОТ 2" Томіліна С.М., який був обраний Головою
Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ" (протокол №45 від 28.04.2017 року), постала необхідність обрання нового Голови Наглядової ради ПАТ "КАМЕТ". Розмір пакета акцій
(у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Сєнічкін О. М. не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним
директором. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: головний спеціаліст з оперативного забезпечення
інвестиційних проектів, директор. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: Сєнічкін О. М. є представником акціонера ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2". ТОВ "КУА "ПАРІОТ" ПНВІФЗТ Патріот-2" є
акціонером ПАТ "КАМЕТ" та володіє пакетом акцій у розмірі 21 076 штук простих іменних акцій, що складає 23,95% статутного капіталу ПАТ "КАМЕТ".

