Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів .
Генеральний директор

Єльчищєв Денис Вячеславович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

23.05.2018
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕКСТИЛЬ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

10020 м. Житомир пр-т Миру, 16

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00307230

5.Міжміський код та телефон, факс

(0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30

6. Електронна поштова адреса

184@comreg.com.ua

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

23.05.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

№98 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

24.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.ztsocks.com

24.05.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00307230

Складено на 22.05.2018
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Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено,
обрано або припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

22.05.2018

обрано

Генеральний директор

Клiмiнський Вiктор Антонович

д/н д/н д/н . .

0.00000

Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства (Протокол №5 вiд 22.05.2018 року) прийнято рiшення про обрання на посаду Генерального Директора Товариства Клiмiнського Вiктора Антоновича на пiдставi заяви про призначення
на роботу та пропозицiї Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, на який призначено особу: до моменту переобрання iншої особи. Iншi посади, якi обiймав Клiмiнський В.А. протягом останнiх 5 рокiв: директор технiчний ПАТ "УКРАЇНА" (правонаступник - ПрАТ
"ЕКОТЕКСТИЛЬ).
22.05.2018

припинено повноваження

Генеральний директор

Єльчищєв Денис Вячеславович

д/н д/н д/н . .

0.00000

Зміст інформації:
Повноваження Генерального Директора Товариства Єльчищєва Дениса Вячеславовича припиняються з 31.05.2018 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї Контракту та рiшенням Наглядової ради Товариства про
обрання iншої особи на зазначену вище посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.07.2015 року по 31.05.2018 року.
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