Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії.
Голова Правлiння

Межуєва Олена Вiталiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, буд. 40
4. Код за ЄДРПОУ
20602681
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 463-64-21, (044) 417-16-15
6. Електронна поштова адреса
buh@upsk.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№78(2583) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 25.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

upsk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

25.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017

припинено
повноваження

Член
Правлiння

Берназюк Олександр
Олександрович

Н/д Н/д
Н/д

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2017), якi вiдбулись 20.04.2017 р. прийнято рiшення припинити
повноваження члена Правлiння Товариства Берназюка Олександра Олександровича. Пiдстава: заява Берназюка О.О., протокол Наглядової ради
№4 вiд 12.07.2016 р., рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа перебувала на посадi члена
Правлiння Товариства з 21.04.2015р.
20.04.2017

припинено
повноваження

Член
Правлiння

Стрiлко Олександр
Володимирович

Н/д Н/д
Н/д

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2017), якi вiдбулись 20.04.2017 р. прийнято рiшення припинити
повноваження члена Правлiння Товариства Стрiлко Олександра Володимировича. Пiдстава рiшення: закiнчення термiну повноважень, рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiни у персональному
складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини особа не має. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа перебувала на посадi члена Правлiння Товариства з
20.04.2012р.
20.04.2017

обрано

Зміст інформації:

Член
Правлiння

Стрiлко Олександр
Володимирович

Н/д Н/д
Н/д

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2017), якi вiдбулись 20.04.2017 р., прийнято рiшення обрати на посаду
члена Правлiння Товариства Стрiлко Олександра Володимировича. Пiдстава рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20.04.2017 року. Строк, на який обрано посадову особу - 5 рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акцiями Товариства
не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi п'ять рокiв: директор
юридичного департаменту ПрАт «УПСК», заступник голови Правлiння ПрАТ «УПСК».
20.04.2017

обрано

Член
Правлiння

Лiнiченко Олександр
Миколайович

Н/д Н/д
Н/д

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2017), якi вiдбулись 20.04.2017 р., прийнято рiшення обрати на посаду
члена Правлiння Товариства Лiнiченко Олександра Миколайовича. Пiдстава рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20.04.2017 року. Строк, на який обрано посадову особу - 5 рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акцiями Товариства
не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi п'ять рокiв: заступник
директора з продажi ТзДВ «Страхова компанiя «Провiта», директором Київської дирекцiї ПрАТ «УПСК».

