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

Iсаєв Микита Костянтинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.02.2019

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 "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "НАДIЙНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04114, Київ, Вишгородська 45 - а/6, офiс8
4. Код за ЄДРПОУ
34350924
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 428-14-19 (044) 42814-25
6. Електронна поштова адреса
office@nadiyna.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.02.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

https://nadiyna.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

28.02.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

28.02.2019

припинено
повноваження

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

Внутрiшнiй
Юрiн Станiслав Iгорович
аудитор

5

6
0.00

Зміст інформації:
Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДIЙНА", №10 вiд 28.02.2019р, прийнято рiшення про припинення повноважень
Внутрiшнього аудитора Юрiна Станiслава Iгоровича з 28.02.2019р. (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдставою
для прийняття рiшення є протокол Наглядової ради, на пiдставi статтi 52, ЗУ "Про акцiонернi товариства". Посодова особа не володiє часткою
в статутному капiталi емiтента. Строк протягом якого Посадова особа перебувала на посадi Внутрiшнього аудитора з 01.11.2012р. по
28.02.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
28.02.2019

набуто
повноважень

Внутрiшнiй
аудитор

Дуганова Тетяна
Олександрiвна

0.00

Зміст інформації:
Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДIЙНА", №10 вiд 28.02.2019р, прийнято рiшення, призначити Дуганову Тетяну
Олександрiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), Внутрiшнiм аудитором Приватного акцiонерного товариства
“Страхова компанiя ”НАДIЙНА” з 01.03.2019 року, безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади:
бухгалтер ПрАТ "СК "НАДIЙНА" , керiвник з органiзацiї фiнансування та аналiтичної пiдтримки вiддiлу iнвестицiй в девелоперськi проекти
АТ "АЛЬФА БАНК" . Посадова особа не є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

