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
-12.11.2018 Рiшенням Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» Нугибаєва Санжара Маратовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), члена Наглядової ради                                              ПАТ «НАСК «ОРАНТА», обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Акцiями ПАТ «НАСК «ОРАНТА» не володiє (розмiр частки в статутному капiталi                                 ПАТ «НАСК «ОРАНТА» становить 0 вiдсоткiв). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення Наглядової ради не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення Наглядової ради прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА» та Положення про Наглядову раду                                ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Протягом останнiх п’яти рокiв Нугибаєв С.М. обiймав посади: 
- сiчень 2013 - липень 2014: АТ «БТА Банк» (Республiка Казахстан), Управлiння по роботi з регiональними банками i компанiями, менеджер (Начальник вiддiлу); листопад 2014 - лютий 2015: АТ «Євразiйськiй Банк» (Республiка Казахстан), Управлiння монiторингу пов’язаних осiб, iнсайдерiв i корпоративних подiй Служби комплаєнс, Старший комплаєнс – офiцер Вiддiлу монiторингу; липень 2012 - лютий 2015: ПрАТ «БТА Банк» (Республiка Вiрменiя), Заступник Голови Ради Банку; грудень 2015 – до цього часу: АТ «БТА Банк» (Республiка Казахстан), Департамент по роботi з дочiрнiми органiзацiями, Начальник Управлiння.
Нугибаєв С.М. є представником акцiонера - Акцiонерного товариства «БТА Банк» (Республiка Казахстан) та не є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним директором                ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Голова Наглядової ради обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 
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)




13.11.2018




(дата)


