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 01.03.2010р. о 19:30:06 та опубліковано в
офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 39 від 03.03.2010р., у зв’язку з цим повідомлення
необхідно читати в такій редакції:
Наглядовою радою НАСК «Оранта», засідання якої відбулося 25 лютого 2010 року, на підставі підпункту 7 пункту 11.14
статті 11 Статуту НАСК «Оранта» було прийняте рішення про призначення Михайленка С.В. з 25 лютого 2010 року тимчасово
виконуючим обов’язки члена Правління НАСК «Оранта».
Тимчасово виконувач обов’язків члена Правління НАСК «Оранта» Михайленко Сергій Вікторович (паспорт серія СА №
692500, виданий Ордженікідзевським РВУМВС України в Запорізькій області, 31.05.2007 р., призначений на посаду до обрання
Загальними зборами акціонерів нового члена Правління, не володіє акціями НАСК «Оранта», до призначення обіймав наступні
посади: директор Південно-східної Головної регіональної дирекції НАСК «Оранта», перший заступник директора Південносхідної Головної регіональної дирекції НАСК «Оранта», перший заступник директора Запорізького регіонального управління КБ
«ПРИВАТБАНК»).
Наглядовою радою НАСК «Оранта», засідання якої відбулося 25 лютого 2010 року, на підставі підпункту 7 пункту 11.14
статті 11 Статуту НАСК «Оранта» було прийняте рішення про призначення Іваніної Л.М. з 1 березня 2010 року тимчасово
виконуючою обов’язки члена Правління НАСК «Оранта».
Тимчасово виконуюча обов’язки члена Правління НАСК «Оранта» Іваніна Людмила Миколаївна (паспорт серія СА №
344716, виданий Жовтневим РВУМВС України в Запорізькій області, 14.01.1997 р., призначена на посаду до обрання Загальними
зборами акціонерів нового члена Правління, не володіє акціями НАСК «Оранта», до призначення обіймала посаду заступника
директора Запорізької дирекції
ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»).
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
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