
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) 537-58-61

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: спростування

 2. Текст повідомлення 
 11 травня 2010 року встановлено факт оприлюднення з технічних причин недостовірної особливої інформації щодо

відомостей про зміну складу посадових осіб емітента, розкритої в стрічці новин 04.03.2010р. о 11:50:16 та опубліковано в
офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України»  №  41 від 05.03.2010р., у зв’язку з цим
повідомлення необхідно читати в такій редакції: 

Відповідно до Наказу т.в.о. Голови Правління І. Пугачова №  114-к від 2 березня 2010 року звільнено заступника Голови
Правління НАСК «Оранта» Мірошниченка С.В. за угодою сторін.

Заступник Голови Правління НАСК «Оранта» Мірошниченко Сергій Вікторович (паспорт № 2535401, виданий
Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан, 16.11.1999 р., володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта» у
розмірі 0,0075%, перебував на посаді з 06.05.2008 року). Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

Відповідно до Наказу т.в.о. Голови Правління І. Пугачова № 121-к від 2 березня 2010 року призначено Мушинського В.О.,
члена Правління НАСК «Оранта», на посаду заступника Голови Правління НАСК «Оранта» з 5 березня 2010 року.

Заступник Голови Правління НАСК «Оранта» Мушинський Володимир Омелянович (паспорт серія СР №725609, виданий
Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, 13.06.2000р., володіє часткою в статутному капіталі НАСК „Оранта” у
розмірі 0,00075%, до призначення обіймав наступні посади: член Правління НАСК «Оранта», директор Київської обласної
дирекції 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.

В.о. Голови Правління        Грищенко В.М.




