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)

30.07.2018

М.П.

(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. Код за ЄДРПОУ
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

27.07.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

143 (2896) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

30.07.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.tig.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.07.2018
(дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Зміст інформації:
26.07.2018 р. згiдно протоколу № 2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК «Теком» (далi – Товариство) у зв’язку з виробничою
необхiднiстю та пiдвищенням ефективностi дiяльностi Товариства створено вiдокремлений пiдроздiл:
- Центр обслуговування клiєнтiв № 1 Приватного акцiонерного товариства страхової компанiї «Теком», iдентифiкацiйний код - 42332585,
мiсцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Жуковського, будинок 27.
Функцiї, якi буде виконувати: - здiйснення продажу страхових продуктiв Товариства iндивiдуальним та корпоративним клiєнтам: 1).
здiйснення аналiзу вiдповiдного сегменту ринку та вибiр корпоративних осiб клiєнтiв; 2). формування бiзнес-пропозицiй щодо страхування
потенцiйних ризикiв iндивiдуальних та корпоративних клiєнтiв у вiдповiдностi iз страховими продуктами Товариства; 3). проведення
переговорiв, консультування клiєнтiв з особливостями страхових послуг, роз'яснення можливостей укладання договорiв страхування з
рiзними умовами; 4) укладання згiдно чинного законодавства договорiв страхування за видами страхування, на якi Товариство одержало
лiцензiї; - здiйснення роботи щодо первинного врегулювання збиткiв за укладеними Товариством договорами страхування в межах
повноважень персоналу ЦОК №1 згiдно внутрiшнiх документiв Товариства; - iншi функцiї вiдповiдно до Положення.

