Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна
акцiонерна страхова компанiя «Оранта»
00034186
02081, мiсто Київ, вулиця Здолбунiвська, 7-д
0445375800 0445375883
oranta@oranta.ua
www.oranta.ua
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
- Наглядовою радою НАСК «Оранта», засідання якої відбулось 23 лютого 2015 року, призначено тимчасовим
виконувачем обов’язків Голови Наглядової ради НАСК «Оранта», члена Наглядової ради Копейчикова
Максима Володимировича, не володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта, непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має, обрано на строк до прийняття відповідного рішення Наглядової
ради або Загальними зборами акціонерів, протягом останніх п’яти років обіймав посади: з 2001 р. дотепер –
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», адвокат; з 04.12.2014
р. член Наглядової ради НАСК «Оранта». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Наглядовою радою НАСК «Оранта», засідання якої відбулось 23 лютого 2015 року, подовжені
(підтверджені) повноваження тимчасового виконувача обов’язків Голови Правління НАСК «Оранта»
Грищенка Валерія Михайловича, володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта у розмірі 0,0010 %,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання Голови Правління на Загальних
зборах акціонерів НАСК «Оранта». Протягом останніх п’яти років зазначена посадова особа обіймала
посади: 05.11.2008 – 11.01.2010: заступник Голови Правління НАСК «Оранта» (за сумісництвом);12.01.2010
– 28.02.2010: заступник Голови Правління НАСК «Оранта»; 01.03.2010 – 09.01.2012: заступник Голови
Правління НАСК «Оранта» з безпеки, юридичного забезпечення, корпоративних прав та нерухомості;
10.01.2012 – 14.02.2014: заступник Голови Правління НАСК «Оранта»; 15.01.2014 – 16.02.2014: Публічне
акціонерне товариство «ТЕРА БАНК»: директор Департаменту безпеки (за сумісництвом); 17.02.2014 –
17.06.2014: директор Департаменту безпеки; 04.12.2014: Член Правління НАСК «Оранта»; 05.12.2014: т.в.о.
Голови Правління НАСК «Оранта». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Тимчасовий виконувач обов’язків
Голови Правління (підпис) (ініціали та прізвище
керівника)

М.П.
(дата)

25.02.2015

