Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається
до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Маленко Роман Iгоревич
(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та телефон, факс

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДIМ СТРАХУВАННЯ"
Приватне акціонерне товариство
49101 м. Днiпро вул. Короленко, будинок 21
21870998
0567265414 0567265414

6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
07.04.2017
(номер та найменування офіційного
(дата)
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.idim.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

07.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено
або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

1

2

3

4

припинено
повноваження

Директор з
координацiї
розвитку
регiональної та
агентської
мережi

Добровольська
Тетяна
Олексiївна

07.04.2017

Паспортні дані
фізичної особи
або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

0

Зміст інформації:

Повноваження посадової особи члена Дирекцiї Товариства - Директор з координацiї розвитку регiональної
та агентської мережi Добровольської Тетяни Олексiївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) буде
припинено 14 квiтня 2017р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета
акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0,00
грн.; на посадi особа перебувала 3 мiсяцi (з 03.01.2017р.); непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень – Наглядова рада
Товариства, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол засiдання Наглядової
ради № 3/17 вiд 06.04.2017р.

