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Особлива інформація (XML)
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

Наконечний Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
22.02.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

04176 мiсто Київ Електрикiв

4. Код за ЄДРПОУ

20842474

5. Міжміський код та телефон, факс

0445904800 0445904801

6. Електронна поштова адреса

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

22.02.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

3. Повідомлення розміщено на сторінці

38(2543) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

24.02.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.krayina.com

в мережі Інтернет

22.02.2017

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії

Прізвище, ім'я, по
Зміни (призначено
або звільнено)

батькові фізичної особи
або повне найменування

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

юридичної особи

1

22.02.2017

Посада

Паспортні дані фізичної особи або

2

припинено
повноваження

3

4

5

Володіє часткою в
статутному
капіталі емітента (у
відсотках)
6

Член
Наглядової

Буглак Юрiй Олександрович

0

ради

Зміст інформації:
Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "КРАЇНА" Буглака Юрiя Олександровича припинено на пiдставi заяви про припинення своїх повноважень.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння ПАТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа на розкриття
паспортних даних згоди не надала. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ "СК "КРАЇНА" не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 26.04.2016р. по 22.02.2017р. Замiсть звiльненої особи (повноваження якої
припинено) нiкого не призначено (обрано) на посаду члена Наглядової ради ПАТ "СК "КРАЇНА".
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