
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 акцiонерне товариство "ВЕПР" 
2.Код за ЄДРПОУ: 03118216 
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 64 
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366)  5-19-11 
5.Електронна поштова адреса: atpdp@meta.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.vepr.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
 

ІІ. Текст повідомлення 
Рішенням чергових Загальних зборів ПАТ «ВЕПР» (протокол від 28.04.15 р.) припинено повноваження у зв’язку з 
закінченням терміну дії повноважень: 
- Голови Наглядової ради Пилипенка Андрія Володимировича, паспорт КО 082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 03.03.2000 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 120598 акцій на загальну суму 30149,50 грн., 
що становить 7,146% в статутному капіталі емітента; 
- члена Наглядової ради Коваля Віктора Петровича, паспорт КО 372793 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській 
обл. 10.06.02 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 2000 акцій на загальну суму 500,0 грн., що становить 0,1185% в 
статутному капіталі емітента; 
- члена Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича, паспорт КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького 
МУ УМВС України в Полтавській обл. 01.03.99 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., 
що становить 0,0006% в статутному капіталі емітента.  
Всі посадові особи на посадах перебували з 30.03.12 р. по 28.04.15 р., непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають; 
обрані на посади строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів): 
- член Наглядової ради Коваль Віктор Петрович, паспорт КО 372793 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській 
обл. 10.06.02 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: ПАТ «ВЕПР» (ВАТ «Кременчуцьке АТП-15356») начальник 
охорони;  з 30.03.12 р. член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР». Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 2000 акцій на загальну суму 
500,0 грн., що становить 0,1185% в статутному капіталі емітента; 
- член Наглядової ради Соловей Олександр Олександрович, паспорт КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ 
УМВС України в Полтавській обл. 01.03.99 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: Голова Правління ЗАТ 
«Кремінь-реєстр»; з 30.03.2012р. – член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР». Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 10 акцій на загальну 
суму 2,50 грн., що становить 0,0006% в статутному капіталі емітента; 
- член Наглядової ради Пилипенко Андрій Володимирович, паспорт КО 082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 03.03.2000 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади :  ПАТ «ВЕПР» (ВАТ «Кременчуцьке АТП-
15356») – зам. директора з грузоперевезень; з 30.03.12 р. Голова Наглядової ради ПАТ «ВЕПР». Розмір пакета акцій ПАТ 
«ВЕПР» - 120598 акцій на загальну суму 30149,50 грн., що становить 7,146% в статутному капіталі емітента.  
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» (протокол від 28.04.15 р.) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ 
«ВЕПР» Пилипенко Андрій Володимирович. 
Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не мають. 
 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади 
           Директор         ___________________              ______Пилипенко В.І.________ 
    (  підпис  )            ( ініціали та прізвище керівника  ) 
 
     М.П.    ___28.04.2015 ______ 
          ( дата ) 
 


