
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

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: соrp@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 відомостей про рішення емітента про
утворення, припинення його філій, представництв.

2. Текст повідомлення 
30 листопада 2009 року встановлено факт оприлюднення з технічних причин недостовірної особливої інформації щодо

відомостей про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв, розкритої в стрічці новин 04.11.2009р. о
09:30:07 та опублікованої в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери» №240 від 09.11.2009р., у зв’язку
з чим необхідно читати повідомлення в такій редакції: «Загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта», що відбулись 30 жовтня
2009 року, на підставі               ст. 10 Статуту НАСК «Оранта» прийнято рішення про зміну повного найменування відокремленого
підрозділу НАСК «Оранта» з Запорізька обласна дирекція Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової
компанії «Оранта» на Південно-східна Головна регіональна дирекція Відкритого акціонерного товариства Національної
акціонерної страхової компанії «Оранта».

Загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта», що відбулись 30 жовтня 2009 року, на підставі               ст. 10 Статуту
НАСК «Оранта» прийнято рішення ліквідувати:

1. Дніпропетровську обласну дирекцію Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової
компанії «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Дніпропетровської обласної дирекції Відкритого
акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» призначити Південно-східну Головну регіональну
дирекцію Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта»; 

2.  Маріупольську дирекцію Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової
компанії «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Маріупольської дирекції Відкритого акціонерного
товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» призначити Південно-східну Головну регіональну дирекцію
Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта»;

3. Донецьку обласну дирекцію Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової
компанії «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Донецької обласної дирекції Відкритого акціонерного
товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» призначити Південно-східну Головну регіональну дирекцію
Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта»;

4. Славутське, Хмельницьке, Кам’янець-Подільське, Нетішинське, Шепетівське міські відділення НАСК «Оранта».
Правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Славутського, Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Нетішинського,
Шепетівського міських відділень НАСК «Оранта» призначити Хмельницьку обласну дирекцію Відкритого акціонерного
товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта»;

5. Новороздільську філію НАСК «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Новороздільської філії
НАСК «Оранта» призначити Львівську обласну дирекцію Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової
компанії «Оранта».

 Припинення діяльності зазначених відокремлених підрозділів (відділень) НАСК «Оранта» передбачені заходами щодо
оптимізації регіональної мережі, що направлені на утримання страхового поля реформованих відділень, оптимізації витрат на
ведення справи та підвищення ефективності роботи Компанії.»
              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.

        




