
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Стась Едуард Павлович 

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

  М.П.  
26.12.2018 

(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 "ТЕКОМ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

65005, м. Одеса, вул. Михайлiвська, 44 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

25050281 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(048) 798-28-50 (048) 798-28-50 

6. Електронна поштова адреса 

law@tig.com.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.12.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

246 (2999) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
22.12.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.tig.com.ua в мережі Інтернет 26.12.2018 

 (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 або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.12.2018 
припинено 

повноваження 

Ревiзор 

Товариства 

Сергатенко Свiтлана 

Володимирiвна 
. 0 

Зміст інформації: 

Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Теком» вiд 20.12.2018 року вiдповiдно до Статуту прийнято рiшення про 

змiну складу посадових осiб емiтента, зокрема: 

- дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства Сергатенко Свiтлани Володимирiвни, паспорт серiї КЕ № 788009, виданий 

Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi 27 серпня 1997 року. Пiдстава рiшення – рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

Особа перебувала на цiй посадi з 20.04.2016 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має; 

20.12.2018 обрано 
Ревiзор 

Товариства 

Лесюк Тетяна 

Володимирiвна 
. 0 

Зміст інформації: 

Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Теком» вiд 20.12.2018 року вiдповiдно до Статуту прийнято рiшення про 

змiну складу посадових осiб емiтента, зокрема: 

- обрано на посаду Ревiзора Товариства Лесюк Тетяну Володимирiвну, паспорт серiї КМ № 181891, виданий Хаджибеївським ВМ 

Суворовського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 09 грудня 2003 року. Пiдстава рiшення – рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв. Обрано на посаду строком на 5 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду бухгалтера. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

20.12.2018 звільнено 

Уповноважений 

з 

антикорупцiйної 

програми 

Громова Арiна 

Олександрiвна 
. 0 



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 

Зміст інформації: 

Наказом Генерального директора ПрАТ СК «Теком» № 63/к вiд 20.12.2018 року вiдповiдно до Статуту прийнято рiшення про звiльнення 

Громової Арiни Олександрiвни, паспорт серiї КЕ № 325974, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 26 липня 1996 

року, з посади Уповноваженого з антикорупцiйної програми. Пiдстава рiшення - звiльнення особи з посади за власним бажанням, за її заявою. 

Особа перебувала на цiй посадi з 11.09.2015 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. 

 


