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.
В.о. Голови Правлiння
(посада)

(підпис)

М.П.

Стрижко Михайло
Вячеславович
(прізвище та ініціали
керівника)

01.08.2018
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
1. Повне найменування емітента
КОМПАНIЯ «БРIТIШ АВТО КЛАБ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
емітента
3. Місцезнаходження емітента 04080 м. Київ вул. Кирилiвська, 39
4. Код за ЄДРПОУ
30930046
5. Міжміський код та телефон,
(044) 364-11-52 (044) 364-11-52
факс
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного
(дата)
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено
або
звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

1

2

3

4

31.07.2018

звільнено

Головний
бухгалтер

Лiневич Євгенiя
Олегiвна

Паспортні дані
Володіє
фізичної особи
часткою в
або
статутному
ідентифікаційний
капіталі
код за ЄДРПОУ емітента (у
юридичної особи відсотках)
5

6
0

Зміст інформації:
Згiдно наказу В.о. Голови Правлiння ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» №225-к вiд
31.07.2018р., звiльнено з посади Головного бухгалтера Товариства Лiневич Євгенiю Олегiвну
на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення за власним бажанням згiдно ст.38 КЗпПУ. Особа
перебувала на посадi з 16.09.2015р. Особа акцiями Товариства не володiє. Товариство не
отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.07.2018

призначено

Головний
Бухгалтер

Лагонда Свiтлана
Володимирiвна

0

Зміст інформації:
Згiдно наказу В.о. Голови Правлiння ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» №226-к вiд
31.07.2018р., призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства Лагонду Свiтлану
Володимирiвну починаючи з 01.08.2018р. Особу призначено на невизначений строк. Особа
акцiями Товариства не володiє. Наказ не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi
посадових осiб. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «СК «БРIТIШ
АВТО КЛАБ» - заступник головного бухгалтера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМ БI ГРУП» - головний бухгалтер. Товариство не отримувало згоди
на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

