
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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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
HYPERLINK "mailto:oranta@oranta.ua"
oranta@oranta.ua, corp@oranta.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://oranta.ua/ukr/investor_relations_emitent_info.php
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

21.10.2016 від Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) - акціонера                 ПАТ
«НАСК «ОРАНТА», отримано повідомлення вих. №  11РВ – 257/6526 від 18.10.2016 про заміну членів
Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представників акціонера - Акціонерного товариства «БТА
Банк», а саме: відкликано члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представника акціонера -
Акціонерного товариства «БТА Банк» Ходжа Брайана Уїльяма Александра (Hodge Brian William Alexander)
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа не володіє часткою в статутному
капіталі ПАТ «НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні,
перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» з 22.04.2016 до 21.10.2016.
Повідомлення  не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ «НАСК
«ОРАНТА». Повідомлення направлено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту
ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

21.10.2016 від Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) - акціонера                 ПАТ
«НАСК «ОРАНТА», отримано повідомлення вих. №  11РВ – 257/6526 від 18.10.2016 про заміну членів
Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представників акціонера - Акціонерного товариства «БТА
Банк», а саме: відкликано члена Наглядової ради                              ПАТ «НАСК «ОРАНТА» -  представника
акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» Жанабаєва Даурена Каірбековича (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК
«ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні, перебував на посаді члена
Наглядової ради                    ПАТ «НАСК «ОРАНТА» з 22.04.2016 до 21.10.2016. Повідомлення  не містить
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повідомлення
направлено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 



21.10.2016 від Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) - акціонера                 ПАТ
«НАСК «ОРАНТА», отримано повідомлення вих. №  11РВ – 257/6526 від 18.10.2016 про заміну членів
Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представників акціонера - Акціонерного товариства «БТА
Банк», а саме: відкликано члена  Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представника акціонера -
Акціонерного товариства «БТА Банк» Маркумова Максата Тинишбековича (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК «ОРАНТА»,
непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні, перебував на посаді члена Наглядової
ради  ПАТ «НАСК «ОРАНТА» з 22.04.2016 до 21.10.2016. Повідомлення  не містить обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повідомлення направлено на підставі
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

 - 21.10.2016 від Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) - акціонера                   ПАТ  
«НАСК «ОРАНТА», отримано повідомлення вих. №  11РВ – 257/6526 від 18.10.2016 про заміну членів
Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА»  - представників акціонера Акціонерного товариства «БТА
Банк», а саме: на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представника акціонера -
Акціонерного товариства «БТА Банк»  призначено Галінського Сандро Марковича (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК
«ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Протягом останніх п’яти
років обіймав посади:  2014  - до  цього часу:                   АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан, м. Алмати),
помічник Голови ради директорів; 2015 - до  цього часу: ВАТ «ЦУМ Айчурек» (Республіка Киргизстан), 
член Ради директорів; 2016 - до цього часу: АТ «Казкоммерцбанк» (Республіка Казахстан, м. Алмати),
помічник Голови Ради директорів. Члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» призначено на строк до
наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повідомлення  не містить
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повідомлення
направлено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

21.10.2016 від Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) - акціонера                 ПАТ
«НАСК «ОРАНТА», отримано повідомлення вих. №  11РВ – 257/6526 від 18.10.2016 про заміну членів
Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представників акціонера - Акціонерного товариства «БТА
Банк», а саме: на посаду члена Наглядової ради                                ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представника
акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк»  призначено Алімжанову Дінару Казибековну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ
«НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Протягом останніх
п’яти років обіймала посади: 2011 - 2013: ІП «Алімжанова» (Республіка Казахстан, м. Алмати),
Виконавчий директор; 2016: АТ «Казкоммерцбанк» (Республіка Казахстан, м. Алмати), Департамент
методології і аналізу проблемного блоку, провідний аналітик; 2016 - до цього часу: АТ «БТА Банк»
(Республіка Казахстан, м. Алмати), Радник Голови Ради директорів. Члена Наглядової ради                          
    ПАТ «НАСК «ОРАНТА» призначено на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«НАСК «ОРАНТА». Повідомлення  не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб
ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повідомлення направлено на підставі Закону України «Про акціонерні
товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

21.10.2016 від Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) - акціонера                 ПАТ  
«НАСК «ОРАНТА», отримано повідомлення вих. №  11РВ – 257/6526 від 18.10.2016 про заміну членів
Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представників акціонера -  Акціонерного товариства «БТА
Банк», а саме: на посаду члена Наглядової ради                              ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представника
акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк»  призначено Шакєнова Ріната Канатовича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ
«НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.  Протягом останніх



п’яти років обіймав посади:  2010 - 2013: АТ СК «БТА Страхування» (Республіка Казахстан, м. Алмати),
директор Актуарно - Методологічного центру; 05.03.2013 - 05.05.2014: АТ СК «БТА Страхування»
(Республіка Казахстан, м. Алмати), Виконавчий директор; 2015-2016: АТ «СК Вікторія» (Республіка
Казахстан, м. Алмати), актуарій; 2016 - до цього часу: АТ СК «Казкоммерц Поліс» (Республіка Казахстан,
м. Алмати), Виконавчий директор, член Правління. Члена Наглядової ради                       ПАТ «НАСК
«ОРАНТА» призначено на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК
«ОРАНТА». Повідомлення  не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ
«НАСК «ОРАНТА». Повідомлення направлено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та
Статуту 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
 
 
 

В.М. Грищенко 

Голова Правління
 

(підпис)
 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

21.10.2016



(дата)


