Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

01/25
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння

Гордiєнко Iгор Миколайович

(посада)

(підпис)

(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 акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01054, м. Київ обл., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
16285602
5. Міжміський код та телефон, факс
044 490-27-44 044 490-27-48
6. Адреса електронної пошти
ymelnik@ingo.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.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового
ринку

ingo.ua

26.04.2019

(адреса
сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

25.04.2019

обрано

Посада

3

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційний
статутному
повне
код юридичної
капіталі
найменування
особи
емітента (у
юридичної
відсотках)
особи
4

Голова Гордiєнко Iгор
Правлiння Миколайович

5

6
0.00032

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 року (протокол № 62) Гордiєнко
Iгор Миколайович переобраний на посаду Голови правлiння строком на три роки, до
вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини
проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону
займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем,
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ,
державним службовцем, членом або головою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є
учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю
Товариства; не перебуває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та
iншими Членами правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi
0,00032 %. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом
останнiх 5 рокiв займав посаду Голови правлiння АСК "IНГО Україна"
25.04.2019

обрано

Член
Правлiння

Колiсецька
Людмила
Олександрiвна

0.00032

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 року (протокол № 62) Колiсецька
Людмила Олександрiвна переобрана на посаду Члена правлiння строком на три роки, до
вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини
проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону
займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем,
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ,
державним службовцем, членом або головою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є
учасником або членом органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства;
не перебуває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими Членами
правлiння. Володiє часткою у статутному капiтал емiтентаi в розмiрi 0,00032%. Дозвiл на
розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв
займала посаду Члена правлiння АСК "IНГО Україна".
25.04.2019

обрано

Член
Правлiння

Шевченко
Вiктор
Васильович

0

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційний
статутному
повне
код юридичної
капіталі
найменування
особи
емітента (у
юридичної
відсотках)
особи
4

5

6

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 року (протокол № 62) Шевченко
Вiктор Васильович переобраний на посаду Члена правлiння строком на три роки, до
вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини
проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону
займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем,
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ,
державним службовцем, членом або головою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є
учасником або членом органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства;
не перебуває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими Членами
правлiння. Часткою у статутному капiтал емiтентаi не володiє. Дозвiл на розкриття
персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду
Члена правлiння АСК "IНГО Україна".
25.04.2019

обрано

Член
Правлiння

Мацак
Олександр
Миколайович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 року (протокол № 62) Мацак
Олександр Миколайович переобраний на посаду Члена правлiння строком на три роки, до
вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини
проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону
займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем,
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ,
державним службовцем, членом або головою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є
учасником або членом органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства;
не перебуває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими Членами
правлiння. Часткою у статутному капiтал емiтентаi не володiє. Дозвiл на розкриття
персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду
Члена правлiння АСК "IНГО Україна".
25.04.2019

обрано

Член
правлiння

Воробйов
Микола
Олексiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 року (протокол № 62) Воробйов
Микола Олексiйович переобраний на посаду Члена правлiння строком на три роки, до

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційний
статутному
повне
код юридичної
капіталі
найменування
особи
емітента (у
юридичної
відсотках)
особи
4

5

6

вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини
проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону
займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем,
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ,
державним службовцем, членом або головою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є
учасником або членом органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства;
не перебуває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими Членами
правлiння. Часткою у статутному капiтал емiтентаi не володiє. Дозвiл на розкриття
персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду
Члена правлiння АСК "IНГО Україна".

