Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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.

В.о. Голови Правлiння

Майоренко Олег Олегович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

13.05.2016
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 "Стар-Полiс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

01001 м. Київ вул. Еспланадна, 20

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35810956

5.Міжміський код та телефон, факс

(044) 361-66-76 (044) 361-66-76

6. Електронна поштова адреса

om@starpolis.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.08.2014
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

№46 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

07.03.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.starpolicy.com.ua

05.08.2014

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 35810956
Складено на 28.02.2014

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Стар-Полiс"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

28.02.2014

звільнено

Голова Правлiння

Акулiнiчев Євгенiй
Володимирович

СВ 126162 Комунарським РВЗМУ
УМВС України в Запорiзькiй обл.

0.00000

08.12.1999
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової Ради ПрАТ "СК "Стар-Полiс" вiд 28.02.2014 р. (Протокол №1 вiд 28.02.2014 р.), звiльнено Голову Правлiння ПрАТ "СК "Стар-Полiс" Акулiнiчева Євгенiя Володимировича (паспорт СВ 126162,
виданий Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл. 8 грудня 1999 р.), на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням. Строк протягом якого перебував на посадi з 15.05.2013 р. - 9 мiсяцiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
28.02.2014

призначено

Голова Правлiння

Денисов Костянтин Едуардович

СО 138352 Залiзничним РУ ГУ
МВС України в м. Києвi

0.00000

08.06.1999
Зміст інформації:
Призначено на необмежений термiн з 01.03.2014 р. Головою Правлiння ПрАТ "СК "Стар-Полiс" Денисова Костянтина Едуардовича (паспорт СО 138352, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 8 червня
1999 р.), згiдно рiшення Наглядової Ради ПрАТ "СК "Стар-Полiс" вiд 28.02.2014 р. (Протокол № 1 вiд 28.02.2014 р.) та на пiдставi зави про переведення на iншу роботу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
Радника Голови Правлiння ПрАТ "СК "Стар-Полiс", Голови Правлiння ПрАТ "СК "Стар-Полiс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє.

Код за ЄДРПОУ 35810956
Складено на 28.02.2014

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Стар-Полiс"

