
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       Бобан Борiслав 

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

  М.П.  26.04.2018 

(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 "ГРIНВУД ЛАЙФ 

IНШУРАНС" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04050, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 52-Д 

4. Код за ЄДРПОУ 

34981210 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 222-69-39 д/н 

6. Електронна поштова адреса 

info@gli.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

80 (2833) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку" 
26.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
https://gli.com.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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 або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2018 
припинено 

повноваження 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Любомiров Сергiй 

Олегович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи 

виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Любомiров Сергiй Олегович (паспорт: серiя номер виданий р. ), який займав посаду Голова 

Ревiзiйної комiсiї, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 

грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 1 мiс.. Посадова 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнша особа на посаду не обиралась у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо кандидатiв 

на посаду. Прийнято рiшення про те, що на час вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї перевiрки будуть здiйснюватися незалежними аудиторами. 

25.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Леута Анастасiя 

Анатолiївна 

д/н д/н 

д/н 
0.96 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи 

виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Леута Анастасiя Анатолiївна (паспорт: серiя номер виданий р. ), яка займала посаду Член 

Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,96%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 

106 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 1 

мiс.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнша особа на посаду не обиралась у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй 

щодо кандидатiв на посаду. Прийнято рiшення про те, що на час вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї перевiрки будуть здiйснюватися незалежними 

аудиторами. 



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 або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Бiленко Андрiй 

Володимирович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи 

виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Бiленко Андрiй Володимирович (паспорт: серiя номер виданий р. ), який займав посаду Член 

Ревiзiйної комiсiї, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 

грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 1 мiс.. Посадова 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнша особа на посаду не обиралась у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй щодо кандидатiв 

на посаду. Прийнято рiшення про те, що на час вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї перевiрки будуть здiйснюватися незалежними аудиторами. 

 


