Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00034186
1.4. Місцезнаходження емітента: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 537-58-61
1.6. Електронна поштова адреса емітента: corp@oranta.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oranta.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Наглядовою радою НАСК «Оранта», засідання якої відбулося 1 жовтня 2013 року, на підставі підпункту 7 пункту 11.14
статті 11 статуту НАСК «Оранта» звільнено Голову Правління НАСК «Оранта» Пугачова Ігоря Генріховича, на підставі поданої
ним заяви.
Голова Правління НАСК «Оранта» Пугачов Ігор Генріхович (паспорт серія СА № 910835, виданий Хортицьким РВ УМВС
України в Запорізькій області, 14.11.1998р.), володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта» у розмірі 0,000312%,
перебував на посаді з 10 серпня 2010 року.
Наглядовою радою НАСК «Оранта», засідання якої відбулося 1 жовтня 2013 року, на підставі підпункту 7 пункту 11.14
статті 11 статуту НАСК «Оранта» призначено з 2 жовтня 2013 року тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління НАСК
«Оранта» Грищенка В.М.
Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління НАСК «Оранта» Грищенко Валерій Михайлович (паспорт серія СО
№ 237878, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12 жовтня 1999р.), призначений на посаду до обрання нового
Голови Правління відповідно до законодавства та статуту НАСК «Оранта», володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта»
у розмірі 0,001042%, до призначення обіймав посаду заступника Голови Правління НАСК «Оранта».
Зазначені вище посадові особи НАСК «Оранта» непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
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