
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. 
1.Загальні відомості. 

Повне найменування емітента.   Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат»  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00480862 
Місцезнаходження емітента.   01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139 
Телефон  (044)490-75-19 
Електронна поштова адреса:  Oksana.Semenenko@Arterium.ua 
Адреса сторінки в  мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації. http://kievmedpreparat.com/ 
Вид особливої інформації.  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
 

2. Текст повідомлення. 
            
           23.12.2014р. Наглядовою радою  ПАТ «Київмедпрепарат»  (протокол засідання 
Наглядової ради  № 86  від 23.12.2014р.) прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб ПАТ «Київмедпрепарат»:   
 

1. В зв’язку з закінченням 29.12.2014р. терміну повноважень Виконавчої дирекції 
ПАТ «Київмедпрепарат» припинити 29.12.2014р. повноваження діючої  Виконавчої 
дирекції у повному складі  (3 особи): 

директор виконавчий Яцюк Олександр Миколайович, володіє часткою 0,0004 в 
статутному капіталі, перебував на посаді  8 років 9 міс.,  
         директор фінансовий  Стецюк Оксана, акціями не володіє, перебувала на посаді 8 
років 9 міс.,   
         головний бухгалтер  Будя Тетяна Іванівна,   володіє часткою 0,0001 в статутному 
капіталі, перебувала на посаді  члена Виконавчої дирекції - 6 років, головного 
бухгалтера – 6 років 6 міс.    
 
          Звільнені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не мають. Згоду на розкриття паспортних даних звільнені посадові особи не надали. 
 
 

2. Обрати з 30 грудня 2014р. Виконавчу дирекцію  строком на  3 роки в наступному 
складі (3 особи): 

     Голова Виконавчої дирекції Яцюк Олександр Миколайович,  директор 
виконавчий ПАТ "Київмедпрепарат" (протягом останніх п’яти років займав посаду 
директора виконавчого ПАТ «Київмедпрепарат», голови Виконавчої дирекції),  володіє 
часткою 0,0004 в статутному капіталі.  

     Члени Виконавчої дирекції: 
          Стецюк Оксана Анатоліївна, директор фінансовий ПАТ "Київмедпрепарат" 
(протягом останніх п’яти років займала посаду директора фінансового ПАТ 
«Київмедпрепарат», члена Виконавчої дирекції), акціями не володіє.   

      Будя Тетяна Іванівна, головний бухгалтер ПАТ "Київмедпрепарат" (протягом 
останніх п’яти років займала посаду головного бухгалтера ПАТ «Київмедпрепарат», 
члена Виконавчої дирекції), володіє часткою 0,0001 в статутному капіталі. 

      
      Призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не мають. Згоду на розкриття паспортних даних призначені посадові особи не 
надали. 
 

 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
                 
                   Директор  виконавчий                                                       Яцюк О.М.     


