
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. 

 
Голова правління     Лєнь Є. О. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
 МП  

28.04.2015 
(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, пр. Перемоги, 65 
4. Код за ЄДРПОУ 
 00241206 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (044) 4-000-555, (044) 4-000-555 
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)  (дата) 
3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження) 

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

особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
27.04.2015 обрано Голова правління   Лєнь Євген Олексiйович . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
27.04.2015р. на засіданні наглядової ради  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №37 від 27.04.2015р.) було прийнято рішення  обрати на посаду Голови правління  Лєня Євгена 
Олексiйовича. Підстава рішення: необхідність обрання голови виконавчого органу (голови правління) на постійній основі.  Розмір частки в статутному капіталі емітента 
(у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п"яти років: начальник адмiнiстративно-господарського управлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
27.04.2015 припинено 

повноваження 
Виконуючий обов'язки 

голови правлiння 
Лєнь Євген Олексiйович . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
27.04.2015р. на засіданні наглядової ради  ПАТ "КАМЕТ" (протокол №37 від 27.04.2015р.) було прийнято рішення припинити  повноваження Лєня Євгена Олексiйовича 
на посаді виконуючого обов'язки голови правлiння. Підстава рішення: обрання голови виконавчого органу (голови правління) на постійній основі. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебував на посаді - з 18.11.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано.На посаду виконуючого обов'язки голови правлiння замість Лєня Є.О., повноваження якого були припинені, нікого не було 
обрано, в зв"язку з обранням голови правління на постійній основі. 

 


