Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
02.10.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 17
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Голова Правління

Савчук В.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01033 м. Київ, Володимирська, 69
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
19350062
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 287-43-05 , (044) 287-43-05
6. Адреса електронної пошти
fin1@inter-policy.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.interpolicy.com

02.10.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
01.10.2019

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
припинено
повноваження

Посада
3
тимчасово виконуючий
обов'язки Голови Правління
(Генерального директора)

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

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

4
Савчук Вячеслав Леонiдович

5
б/н

6
0

Зміст інформації:
01 жовтня 2019 року, на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС" прийнято рішення про
припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління (Генерального директора) ПрАТ СК "IНТЕР-ПОЛIС" Савчука Вячеслава Леонiдовича у
зв'язку з переводом на іншу роботу в Товаристві за згодою працівника (особиста заява від 12.09.2019р.). Дата припинення повноважень - 01.10.2019р. Згоду на розкриття
паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував
на посаді з 21.03.2019р. по 01.10.2019р.
01.10.2019
припинено
член правління
Бурлаєнко Сергій Вячеславович
б/н
0
повноваження
Зміст інформації:
01 жовтня 2019 року, на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС" прийнято рішення про
припинення повноважень члена правління Бурлаєнко Сергія Вячеславовича у зв'язку з переводом на іншу роботу в Товаристві за згодою працівника (особиста заява від
30.09.2019 р.). Дата припинення повноважень - 01.10.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 21.03.2019р. по 01.10.2019р.
01.10.2019
припинено
член правління
Мамиркіна Ольга Володимирівна
б/н
0
повноваження
Зміст інформації:
01 жовтня 2019 року, на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС" прийнято рішення про
припинення повноважень члена правління Мамиркіної Ольги Володимирівни, звільнивши її із займаної посади за угодою сторін згідно пунктом 1 статті 36 КЗпП України
(особиста заява від 12.09.2019 р.). Дата припинення повноважень - 01.10.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 21.03.2019р. по 01.10.2019р.
01.10.2019
обрано
Голова Правлiння
Савчук Вячеслав Леонiдович
б/н
0
Зміст інформації:
01 жовтня 2019 року, на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС" прийнято рішення про
обрання Головою Правлiння Савчука Вячеслава Леонiдовича. Дата набуття повноважень - 02.10.2019р. Призначено строком на три роки. Згоду на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному
складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння
(Генерального директора) ПрАТ СК "IНТЕР-ПОЛIС", т.в.о. Голови Правлiння (Генерального директора) ПрАТ СК "IНТЕР-ПОЛIС".
01.10.2019
обрано
член правління
Мокій Максим Анатолійович
б/н
0
Зміст інформації:
01 жовтня 2019 року, на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС" прийнято рішення про

обрання членом правління Мокія Максима Анатолійовича. Дата набуття повноважень - 02.10.2019р. Призначено строком на три роки. Згоду на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному
складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора дирекції зі
страхування ПрАТ СК "Омега", начальник управління розвитку ПрАТ СК "IНТЕР-ПОЛIС".
01.10.2019
обрано
член правління
Сибірцев Максим Володимирович
б/н
0
Зміст інформації:
01 жовтня 2019 року, на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПОЛIС" прийнято рішення про
обрання членом правління Сибірцева Максима Володимировича. Дата набуття повноважень - 02.10.2019р. Призначено строком на три роки. Згоду на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному
складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фінансовий директор ТОВ "ЛГ
Україна", радник з економіки та фінансів начальника адміністрації Миколаївського морського порту, директор ТОВ "ТД "Максвел".

