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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»
2. Код за ЄДРПОУ
00034186
3. Місцезнаходження
02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-Д
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 5202927 (044) 5375883
5. Електронна поштова адреса
oranta@oranta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
https://oranta.ua/emitent/
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення
З 20.12.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» Дудника Андрія Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника акціонера -  БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), без прийняття рішення відповідним органом управління ПАТ «НАСК «ОРАНТА».             Дудник А.П. перебував на посаді з 22.04.2016 р. Фізична особа    володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000007%, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.  Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлено припиненням повноважень члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» за його бажанням. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).
З 20.12.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА»             Шоста Костянтина Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника акціонера - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), без прийняття рішення відповідним органом управління ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Шост К.М. перебував на посаді з 22.04.2016 р. Фізична особа  володіє часткою в статутному капіталі               ПАТ «НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000003%, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.  Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлено припиненням повноважень члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» за його бажанням. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).

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
 
 
 
Грищенко Валерiй Михайлович
Голова Правлiння
 
(підпис)
 
(ініціали та прізвище керівника)




21.12.2018




(дата)


