
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство «Страхова 

компанiя «Страховий капiтал України» 

2. Код за ЄДРПОУ 33152597 

3. Місцезнаходження 
03039, мiсто Київ, вулиця Голосiївська, будинок 7, 

корпус 3 

4. Міжміський код, телефон та факс 044 525 49 48, 525 49 86 

5. Електронна поштова адреса sorochenko@dspgroup.org 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Вiдповiдно до рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi – Емiтент), 

засiдання яких вiдбулося 24.04.2015 року (Протокол №1 вiд 24 квiтня 2015 року), виникла 

особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: посадова особа – Голова 

Ревiзiйної комiсiї Мироненко Анна Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних особою не 

надано), звiльнена з даної посади 24.04.2015 року. Особа перебувала на посадi протягом чотирьох 

рокiв двох мiсяцiв (з 01.02.2011 року). Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та не має 

частки в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

Вiдповiдно до рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi – Емiтент), 

засiдання яких вiдбулося 24.04.2015 року (Протокол №1 вiд 24 квiтня 2015 року), виникла 

особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: посадова особа – Ревiзор 

Гордiєнко Оксана Юрiївна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано), призначена 

на дану посаду з 27.04.2015 року. Особу призначено строком на 3 (три) роки. Посадова особа не 

володiє акцiями Емiтента та не має частки в статутному капiталi Емiтента. Протягом останнiх 

п’яти рокiв обiймала наступнi посади: заступник фiнансового директора з економiки та 

бюджетування фiнансового департаменту ТОВ «Даймонд Сфiр Груп», заступник фiнансового 

директора фiнансового департаменту ТОВ «Даймонд Сфiр Груп», начальник фiнансового вiддiлу 

ТОВ «Фенiкс Капiтал», головний економiст вiддiлу управлiнської звiтностi Управлiння 

управлiнського облiку та звiтностi Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi 

ПАТ «Альфа-Банк», старший експерт з аудиту ТОВ «Ернст Енд Янг», експерт з аудиту ТОВ 

«Ернст Енд Янг». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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       Сороченко Мирослав Володимирович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

27.04.2015 

(дата) 

 


