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.
Генеральний директор

Шмигаль Олександр Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.09.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39631, м. Кременчук, пр. Ярославський, 2
4. Код за ЄДРПОУ
05593453
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)76-62-10 (0536)77-16-73
6. Електронна поштова адреса
ftf.іnfo@kraz.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.09.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

177 Бюлетень. Цінні папери України

22.09.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.autokraz.com.ua/іndex.php/uk/іnformatsіyaemіtenta-vtf-kraz-2
(адреса сторінки)

в мережі
23.09.2016
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.09.2016

звільнено

Генеральний
директор

Шмигаль Олександр
Анатолійович

д/в д/в
д/в

0.00513

Зміст інформації:
Шмигаля Олександра Анатолійовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) звільнено з посади Генерального
директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» рішенням Наглядової ради від 20.09.2016 року (протокол № 23) на підставі поданої ним заяви. Володіє акціями
ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" у кількості 79 штук, що становить 0,00513 % від Статутного капіталу емітента. Перебував на даній посаді з 12.04.2016 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
20.09.2016

призначено

Генеральний
директор

Шмигаль Олександр
Анатолійович

д/в д/в
д/в

0.00513

Зміст інформації:
Шмигаля Олександра Анатолійовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) призначено Генеральним директором
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (за сумісництвом) на підставі рішення Наглядової ради від 20.09.2016 року (протокол № 23). Володіє акціями ПАТ "ЗТФ
"КрАЗ" у кількості 79 штук, що становить 0,00513 % від Статутного капіталу емітента. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років – з 01.02.2005 року – Регіональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 03.11.2014 року – Заступник
Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 12.04.2016 року – Генеральний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.

