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)

Стрижко Михайло
Вячеславович
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1. Повне найменування емітента
«СТРАХОВА 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 друкованого
(дата)
видання)
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.britishautoclub.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено
або
звільнено)

1

2

02.05.2018

припинено
повноваження

Посада

3
Голова
Наглядової
ради

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

4
Волков Андрiй
Вiкторович

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

5

6
0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» вiд 02.05.2018р., (Протокол
№02/05/2018 вiд 02.05.2018р.), на пiдставi п.7.36 Статуту та ч.1 ст.54 Закону України «Про
акцiонернi товариства», припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства
Волкова Андрiя Вiкторовича. Рiшення Наглядової ради не мiстить обґрунтування змiн у
персональному складi посадових осiб. Особа перебувала на посадi протягом двох рокiв. 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.
Голова
02.05.2018
обрано
Наглядової
Пiтер Ловас
0
ради
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» вiд 02.05.2018р., (Протокол
№02/05/2018 вiд 02.05.2018р.), на пiдставi п.7.36 Статуту та ч.1 ст.54 Закону України «Про
акцiонернi товариства», Головою Наглядової ради Товариства обрано громадянина Угорщини
Пiтера Ловаса. Рiшення Наглядової ради не мiстить обґрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб. Дане рiшення прийнято в порядку, визначеному ч.1 ст.54 Закону
України «Про акцiонернi товариства», згiдно якого Наглядова рада має право в будь-який час
переобрати голову наглядової ради. Особа акцiями Товариства не володiє. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор, «EMF Capital Partners
Limited» (м.Лондон), член Наглядової ради ПрАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ». Товариство не
отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

