Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
__________12.07.2019______________________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ _____________1-266_________________________
(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)
В.о. Голови Правлiння

Носова Юлія Вячеславівна

(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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ
32942598
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 371-17-17
6. Електронна поштова адреса
info@insk.com.ua
6. 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 «АРІФРУ»
21676262

УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному вебсайті учасника фондового ринку

12.07.2019
(адреса сторінки)

(дата)

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

Посада*

Прізвище, ім’я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

2

3

4

5

6

Обрано

Заступник
Голови
Правління

Гордієнко
Владислав
Григорович

12.07.2019

0

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» повiдомляє, що рiшенням Наглядової
ради Товариства (протокол № 21/19 вiд 12.07.2019 року) з 13.07.2019 року затверджено новий склад Правління
Товариства та Членом Правління Товариства обрано Заступника Голови Правлiння Гордієнка Владислава
Григоровича строком на три роки. Гордієнко Владислав Григорович (посадова особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх 5 рокiв: з 02.08.2012 року по 21.07.2014 року Член Наглядової Ради ПрАТ «Український Страховий Дім»; з
08.08.2014 року по 09.12.2014 року Заступник директора з фінансових питань ТДВ «Страхове товариство
«Домінанта»; з 09.12.2014 року по 06.03.2018 року в.о. обов’язки директора ТДВ «Страхове товариство «Домінанта»;
з 26.02.2019 року по даний час Заступник Голови Правління ПрАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ».
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Обрано
12.07.2019

Заступник
Голови
Правління
з продажів

Водолазький
Владислав
Анатолійович

0

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» повiдомляє, що рiшенням Наглядової
ради Товариства (протокол № 21/19 вiд 12.07.2019 року) з 13.07.2019 року затверджено новий склад Правління
Товариства та Членом Правління Товариства обрано Заступника Голови Правлiння з продажів Водолазького
Владислава Анатолійовича строком на три роки. Водолазький Владислав Анатолійович (посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 15.03.2012 року по 30.06.2017 року директор Донецької дирекції ПрАТ
«Страхова компанія «Арсенал Страхування»; з 05.07.2017 року по 20.11.2017 року директор з розвитку східного
регіону ПрАТ «Страхова компанія «Еталон»; з 22.11.2017 року по 01.04.2018 року директор департаменту роздрібних
продажів ПрАТ «Український Страховий Капітал»; з 02.047.2018 року по 08.06.2018 року заступник Голови
Правління з роздрібного бізнесу ПрАТ «Український Страховий Капітал»; з 12.06.2018 року по 13.02.2019 року

Заступник Генерального директора з роздрібного бізнесу ТДВ «Страхова компанія «Гардіан»; з 14.02.2019 року по
даний час Заступник Голови Правління з продажів ПрАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ». Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння

Носова Юлія Вячеславівна
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

12.07.2019
(дата)

