Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191916
3. Місцезнаходження: 20254 Черкаська область,  місто Ватутiне , вулиця Iндустрiальна, будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6-24-34,  2-79-92
5. Електронна поштова адреса: office@vkv.com.ua, 00191916@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: vkv.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення Наглядової Ради ПАТ "ВКВ"(протокол № 111 засідання Наглядової Ради) від 22.07.2016 року припинено повноваження Члена Правління-Заступника Голови Правління Кремень Гліба Максимовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано.Підстава для припинення повноважень: заява Кремень Г.М.  Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства.  Особа перебувала на посаді Члена правлінняЗаступника Голови Правління з 23.03.2016  року до 22.07.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На підставі рішення Наглядової Ради ПАТ "ВКВ"(протокол № 111 засідання Наглядової Ради) від 22.07.2016 року введено до складу Правління Прокопенко Андрія Володимировича на посаду Члена Правління-Заступника Голови Правління Прокопенко Андрія Володимировича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 (один) рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрання відбулося в зв'язку з необхідністью формування складу Правління Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансово-економічних питань. 
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова  Правління Літвін Денис Васильович 25.07.2016

