
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.  

 

Голова Правлiння       Фiдзiна Т.В. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
28.04.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра-Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

36000, мiсто Полтава, вул. Пушкiна, 47 

4. Код за ЄДРПОУ 

13934129 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0532503035 0532503035 

6. Електронна поштова адреса 

v.dykuha@salamandra.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* - -  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
https://www.salamandra.ua в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

Ради 

Фiдзiна Тарас 

Валерiйович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

28 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було обрано на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Фiдзiну 

Тараса Валерiйовича на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №1 вiд 28.04.2017р. Посадова особа згоди на розкриття 

паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакету акцiй, якими володiє посадова 

особа в статутному капiталi Товариства у вiдсотках складає 0%, розмiр пакета акцiй, якi належать посадовiй особi в грн. складає 0 грн.. За 

останнi п'ять рокiв посадова особа займала наступнi посади: заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу, 

Голова Правлiння. Посадову особу обрано з 11.05.2017р. безстроково. 

28.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

Ради 

Явтушенко Юрiй 

Олексiйович 

- - 

- 
9.9996 

Зміст інформації: 

28 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було обрано на посаду Члена Наглядової Ради Товариства 

Явтушенка Юрiя Олексiйовича на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №1 вiд 28.04.2017р. Посадова особа згоди на 

розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакету акцiй, якими володiє 

посадова особа в статутному капiталi Товариства у вiдсотках складає 9,9996%, розмiр пакета акцiй, якi належать посадовiй особi в грн. 

складає 2499900,00 грн. Iнформацiю щодо займаних посад за останнi п'ять рокiв посадова особа не надала. Посадову особу обрано з 

11.05.2017р. безстроково. 

 


