
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 правління    Фідзіна Тарас Валерійович 

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

    11.03.2016 

  М.П.  (дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна" 

2. Організаційно-правова форма емітента  

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента  

36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 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 

або 

звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.03.2016 припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Товариства 

Явтушенко Юрій 

Олексійович 

- 9.9996 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи Голови Наглядової ради Товариства 

Явтушенко Юрія Олексійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття ), володіє пакетом акцій 24999 шт., що складає 9,9996 % 

статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді 

становить 2499900 грн.; на посаді особа перебувала 12 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, 

що прийняв рішення про переобрання – Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу 

Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р. 

10.03.2016 припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Товариства 

Процик Сергiй 

Мирославович 

- 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи Голови Наглядової ради Товариства 

Процика Сергія Мирославовича (фізична особа не надала згоди на розкриття ), володіє пакетом акцій 0 шт., що складає 0 % статутного 

капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді становить 0 

грн.; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення 

про переобрання – Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради 

Товариства; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р. 

10.03.2016 обрано Голова 

Наглядової 

ради 

Товариства 

Явтушенко Юрій 

Олексійович 

- 9.9996 

 

Зміст інформації: 



Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи Голови Наглядової ради Товариства 

Явтушенко Юрія Олексійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття ), володіє пакетом акцій 24999 шт., що складає 9,9996 % 

статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді 

становить 2499900 грн.; на посаді особа перебувала 5 років; строк, на який обрано особу: з 11 березня 2016 року по 10 березня 2019 

року; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років - Голова Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про 

переобрання – Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради 

Товариства; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р. 

10.03.2016 обрано Член 

Наглядової 

ради 

Товариства 

Процик Сергiй 

Мирославович 

- 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи члена Наглядової ради Товариства 

Процика Сергія Мирославовича (фізична особа не надала згоди на розкриття ), володіє пакетом акцій 0 шт., що складає 0 % статутного 

капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді становить 0 

грн.; на посаді особа перебувала 5 років; строк, на який обрано особу: з 11 березня 2016 року по 10 березня 2019 року; посади, які особа 

обіймала протягом останніх п’яти років – член Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"; 

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про переобрання – Загальні збори 

акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол 

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р. 

 

 


