
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: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 537-58-48

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 власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
02.12.2009 від реєстратора ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна» надійшла інформація стосовно змін у складі власників акцій

НАСК «Оранта», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
У зв’язку з внесенням реєстратором змін до реєстру власників іменних цінних паперів              НАСК «Оранта» та з

урахуванням даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 01.12.2009, наданого реєстратору
депозитарієм ПрАТ "ВДЦП", відбулися зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Компанії, а
саме:
 Пакет акцій, який належить АТ «Дочірня організація АТ «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Республіка Казахстан, м. Алмати
вул. Хусаінова,. 281) зменшився з 21,1614405 % до 4,778493 % статутного капіталу, у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу
НАСК «Оранта».

Пакет акцій, який належить «Colorino Trading Limited» (Cyprus, Limassol, Arh. Makariou III, 284 FORTUNA COURT, Block
B, 2 floor) зменшився з 24,9861932 % до 5,642165 % статутного капіталу, у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу НАСК
«Оранта».

Пакет акцій, який належить «Saleta Limited» (Cyprus, Nicosia, Afroditis 25, 2-nd floor, office 204, P.C. 1060) зменшився з
24,9857520 % до 5,642066 % статутного капіталу, у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу НАСК «Оранта».

Пакет акцій, який належить АТ «БТА Банк» (050059, м. Алмати, мкр. Самал-2, вул.     Жолдасбекова, 97) збільшився на
36079759 шт. акцій та становить 40271812 шт. акцій, що складає  30,393820 % статутного капіталу НАСК «Оранта».

Пакет акцій, який належить «БЕКВУД ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (Кiпр, а/с 2406, Нiкосiя вул. Посейдонос, буд. ЛЕДРА
БIЗНЕС ЦЕНТР 1) збільшився на 21113875 шт. акцій та становить 21413125 шт.  акцій, що складає 16,160849 % статутного
капіталу НАСК «Оранта».

Пакет акцій, який належить «ЧІЛВЕЛ ЛІМІТЕД» (Георгіу Гріва Дігені 109, Іджіен Білдінг, 1 поверх, кв./офіс 101,
Неаполіс, П/с 3101, Лімассол, Кіпр) становить – 18,340226 % статутного капіталу              НАСК «Оранта».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

Т. в. о. Голови Правління        Пугачов І. Г.




