Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "БОРЕКС". 2. Код за ЄДРПОУ: 05764593.
3. Місцезнаходження: 07800 Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2. 4. Міжміський код,
телефон та факс.: (04577) 5-13-83 (04577) 5-20-94. 5. Електронна поштова адреса: Pl_borex@ukr.net. 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
05764593.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень та призначення посадових осіб прийнято Наглядовою радою
товариства 29.05.2017 р. Припинення повноважень посадових осіби виконано на підставі заяви про
звільнення за власним бажанням. Строк, протягом якого особи перебували на посадах: 1 місяць.
Призначення посадових осіб виконано на підставі заяви про прийняття на роботу. Строк, на який
призначено осіб: 5 років. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
мають. Посадова особа Сергеєв Сергій Гаврилович (паспорт: серія СК номер 014452 виданий 24.05.1995 р.
Бородянським РВГУМВС України в Київськiй обл.), який займав посаду Генеральний директор, припинила
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,47%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 202536 грн. Посадова особа Камінський Олександр Миколайович (паспорт: серія СМ номер 459199
виданий 21.06.2002 р. Бородянським РВ ГУ МВС України в Київський області), який займав посаду Перший
заступник генерального директора, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,0041%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1740 грн. Посадова особа Непомнящий Ігор
Миколайович (паспорт: серія СН номер 665169 виданий 19.12.1997 р. Мінським РУГУ МВС України в м.
Києві), призначений на посаду Генеральний директор. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх 5 років: Директор ТОВ "КЛЗ". Посадова особа Сергеєв Сергій
Гаврилович (паспорт: серія СК номер 014452 виданий 24.05.1995 р. Бородянським РВГУМВС України в
Київськiй обл.), призначений на посаду Перший заступник генерального директора. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,47%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 202536 грн. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх 5 років: Генеральний директор ПАТ "Борекс". Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 1746 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Непомнящий І. М.

