
 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ  

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та 

достовірність інформації, що розкрита 

відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами 

цінних паперів  

Генеральний директор 
(посада) 

___________  
(підпис) 

Маленко Роман Ігоревич  
(прізвище та ініціали керівника) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"САЛАМАНДРА" 

2. Код за ЄДРПОУ 

21870998 

3. Місцезнаходження 

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 21 

4. Міжміський код, телефон та факс 

0567265414  

3701896 

5. Електронна поштова адреса 

v.kuznetsov@salamandra.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

https://www.salamandra.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної 

особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 

21676262, Україна, 83 

  

 



II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.salamandra.ua 
(адреса сторінки) 26.03.2019р. 

(дата) 

 

ВІДОМОСТІ  

про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення 

дії 
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада* Прізвище, ім’я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

 

18.03.2019 

 

звільнено 

Фінансовий 

директор 

 

 

Переходько 

Марія 

Вячеславівна 

 

- 

 

0 

Зміст інформації: 

14 березня 2019 року Наказом Генерального директора Товариства №15-к/тр вiд 14.03.2019 

року було припинено повноваження Фінансового директора Товариства Переходько Марії 

Вячеславівни з 18.03.2019 р. за угодою сторiн на пiдставi її заяви. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття її паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою 

володiє посадова особа, складає 0 %, розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй 

особi, складає 0 грн. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 19 травня 2015 (три роки та 10 мiсяцiв).  

 

 

 

 

 


