
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Комiсiї з 

припинення 
      Бобан Борiслав 

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

  М.П.  11.01.2019 

(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 

04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 160-Б, 4-й пов., оф. 40 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

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 10.01.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 9 (6372) Газета "Урядовий кур'єр" 16.01.2019 

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
https://gli.com.ua/ в мережі Інтернет 16.01.2019 

 (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 або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.01.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 

правлiння 
Бобан Борiслав д/н 1 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Припинення повноважень 

посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення 

емiтента шляхом його перетворення та обранням Комiсiї з припинення. Бобан Борiслав (паспорт: серiя номер виданий р. ), який займав посаду 

Голова правлiння, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 110 

000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 3 мiс.. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

10.01.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Бурмак Андрiй 

Володимирович 
д/н 1 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Припинення повноважень 

посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення 

емiтента шляхом його перетворення та обранням Комiсiї з припинення. Бурмак Андрiй Володимирович (паспорт: серiя номер виданий р. ), 

який займав посаду Член правлiння, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1%. Володiє пакетом акцiй 

емiтента у розмiрi 110 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посадi: 1 рiк 10 мiс.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

10.01.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Скрипник Василь 

Михайлович 
д/н 2 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Припинення повноважень 

посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення 

емiтента шляхом його перетворення та обранням Комiсiї з припинення. Скрипник Василь Михайлович (паспорт: серiя номер виданий р. ), 

який займав посаду Член правлiння, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2%. Володiє пакетом акцiй 

емiтента у розмiрi 220 000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посадi: 2 роки 3 мiс.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

10.01.2019 обрано 

Голова 

Комiсiї з 

припинення 

Бобан Борiслав д/н 1 

Зміст інформації: 

Рiшення про обрання Головою Комiсiї з припинення прийнято Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Обрання 

посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Бобан Борiслав (Паспорт серiя номер виданий) 

обраний на посаду Голова Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприємцiв та громадських формувань запису про припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

ПРАТ "СК "ГЛI", Голова правлiння; ПРАТ "СК "ГЛI", заступник Голови правлiння. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 110 

акцiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

10.01.2019 обрано 

Член 

Комiсiї з 

припинення 

Скрипник Василь 

Михайлович 
д/н 2 

Зміст інформації: 

Рiшення про обрання Членом Комiсiї з припинення прийнято Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Обрання 

посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Скрипник Василь Михайлович (Паспорт серiя 

номер виданий) обраний на посаду Член Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2%. Непогашеної судимостi за 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань запису про припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 

п'яти 

рокiв: ПРАТ "СК "ГЛI", Член правлiння; СК "Класiк страхування життя", заступник директора. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 

особi: 220 акцiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

10.01.2019 обрано 

Член 

Комiсiї з 

припинення 

Леута Анастасiя 

Анатолiївна 
д/н 0.951 

Зміст інформації: 

Рiшення про обрання Членом Комiсiї з припинення прийнято Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Обрання 

посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Леута Анастасiя Анатолiївна (Паспорт серiя номер 

виданий) обрана на посаду Член Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,951%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань запису про припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 

п'яти рокiв: ПРАТ "СК "ГЛI", Член Ревiзiйної комiсiї; ПАТ "СК "ГЛI", керiвник вiддiлу маркетингу; СК "Класiк страхування життя", 

менеджер вiддiлу по роботi з страховими посередниками, заступник директора з департаменту продажу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 

належать цiй особi: 105 акцiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 


