Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Кримтеплоелектроцентраль»
2. Код за ЄДРПОУ
32417960
3. Місцезнаходження
95493,м. Сімферополь, вул. Монтажна,1
4. Міжміський код, телефон та факс
(0652) 61 80 30; (0652) 55 34 42
5. Електронна поштова адреса
office@tec.crimea.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
http://www.krimtec.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2
розділу III цього Положення
Зміна складу посадових осіб
II. Текст повідомлення
За рішенням Наглядової ради ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль» від 02.04.2014р.
(Протокол № 5/2014 від 02.04.2014 р.) припинено повноваження:
Заступника голови правління з реконструкції та розвитку - члена Правління ПАТ
«Кримтеплоелектроцентраль» Єфіменко Валентина Григоровича у зв’язку із звільненням його
з займаної посади (за власним бажанням на підставі поданої заяви) 02.04.2014р. Строк
перебування на посаді – 4 місяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою
статутного капіталу емітента не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові
злочини відсутня.
За рішенням Наглядової ради ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль» від 02.04.2014 р.
(Протокол № 5/2014 від 02.04.2014 р.) обрано:
Заступником голови правління з реконструкції та розвитку – членом Правління ПАТ
«Кримтеплоелектроцентраль» - Цілого Тараса Дмитровича з 02.04.2014р. на безстроковий
термін. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: директор департаменту виробництва
електричної енергії ТОВ «Стан-комплект»; заступник головного інженера з експлуатації,
заступник директора з розвитку та інвестиціям ТОВ «Фірма «ТехНова» «Чернігівська ТЕЦ»;
заступник начальника служби перспективного розвитку ТОВ «КРИМ ТЕЦ» - ПАО «КРИМ
ТЕЦ» Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою статутного капіталу емітента
не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
III. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Заступник голови правління
з юридичних питань – член Правління

Дрібний Юрій Вікторович
03.04.2014р.
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