Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Власенко Андрiй Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.05.2018
(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 «ТАС»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03062, мiсто Київ, пр-т. Перемоги, 65
4. Код за ЄДРПОУ
30929821
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 507-07-09 (044) 537-37-40
6. Електронна поштова адреса
i.oleksyuk@taslife.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

85 (2838) «ВIДОМОСТI НКЦПФР»

04.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.taslife.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 04.05.2018
(дата)
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

30.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Клєвакiна Наталiя
Валентинiвна

5

6
0.00

Зміст інформації:
30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приватне) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови
Ревiзiйної комiсiї Клєвакiної Наталiї Валентинiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї 1 рiк. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн
у персональному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв.

30.04.2018

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Нелепа Ганна Павлiвна

0.00

Зміст інформації:
30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приватне) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної
комiсiї Нелепи Ганни Павлiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї 1 рiк. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у
персональному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв.
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Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

30.04.2018

обрано

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Донченко Вячеслав
Олександрович

5

6
0.00

Зміст інформації:
30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приватне) прийнято рiшення про обрання Донченко Вячеслава
Олександровича на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки,
якою володiє в статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня.
Протягом останнiх п’яти рокiв вказана особа обiймала наступнi посади: Начальник вiддiлу консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з фiнансового
контролю та бюджетування в ТОВ “Група ТАС”; Провiдний фахiвець вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння
фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi в ПАТ “ПУМБ”; Провiдний спецiалiст вiддiлу
методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв
та звiтностi в ПАТ “ПУМБ”; Молодший ревiзор вiддiлу аудиту в ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)». Пiдстава рiшення та
обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв. Посадову особу обрано (призначено) на строк у три
роки.
30.04.2018

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Нелепа Ганна Павлiвна

0.00

Зміст інформації:
30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приватне) прийнято рiшення про обрання Нелепи Ганни Павлiвни на посаду
Члена Ревiзiйної комiсiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному
капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти
рокiв вказана особа обiймала такi посади: Начальник Управлiння з контролю активiв у банкiвському секторi дирекцiї Фiнансового контролю та
бюджетування - ТОВ «Група «ТАС»; Начальник Вiддiлу звiтностi - Мiжнародна фiнансова компанiя Восток Фiнанс Груп; Начальник Вiддiлу
планування та звiтностi - ПАТ «Сведбанк», Секретар Ревiзiйної комiсiї - АТ «СК«ТАС» (приватне), Член Ревiзiйної комiсiї - АТ «СК«ТАС»
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Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

(приватне). Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв. Посадову особу обрано
(призначено) на строк у три роки.
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