Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

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 Правління
_________________
(посада)
(підпис)
М.П.

_Павлюченко Т.В._
(прізвище та ініціали
керівника)
27 квітня 2016 р.
(дата)

Особлива інформація
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»
2. Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження 03150, М.КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 122
4. Код за ЄДРПОУ 13550765
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 247-40-70
6. Електронна поштова адреса office@ams.com.ua

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

27 квітня 2016 року
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
аms.com.ua
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)
* Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)
_27 квітня 2016 року
(дата)

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни (призначено,
вчинення дії звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або Паспортні дані фізичної особи
Розмір частки в
повне найменування юридичної (серія, номер, дата видачі, орган,
статутному
особи
який видав)**
капіталі емітента
або код за ЄДРПОУ юридичної
(у відсотках)
особи
3
4
5
6
Голова Наглядової ради Демченко Руслан Миколайович Згоду фізичної особи на розкриття
13%
паспортних даних не надано

1
27.04.2016

2
Припинено
повноваження

27.04.2016

Припинено
повноваження

Член Наглядової ради

Руднік Тамара Якимівна

Згоду фізичної особи на розкриття
паспортних даних не надано

5,1%

27.04.2016

Припинено
повноваження

Член Наглядової ради

Марчук Галина Федорівна

Згоду фізичної особи на розкриття
паспортних даних не надано

5%

27.04.2016

Припинено
повноваження

Член Наглядової ради

Шимко Марія Ярославівна

Згоду фізичної особи на розкриття
паспортних даних не надано

5%

__________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Зміст інформації:
Повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства припинено за їх власним бажанням (без прийняття рішення відповідним органом
управління емітента) шляхом подання повідомлень про припинення повноважень за власним бажанням та підписання додаткових договорів про
припинення повноважень голови та членів Наглядової ради до раніше укладених цивільно-правових договорів.
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – судимості відсутні.
Інформація щодо строку, протягом якого посадові особи перебували на посаді – повних два роки.
На посади замість звільнених осіб (повноваження яких припинено) нікого не призначено (не обрано). Загальні збори для обрання нового складу
Наглядової ради призначено на 24 травня 2016 року.

