Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
04.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)
№3
(вихідний реєстраційний номер електронного
документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року №
2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння
Череднiкова Анна Олегiвна
(посада)
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"
230
80000 01001 м. Київ ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА,
будинок 20

4.Ідентифікаційний код юридичної
30930046
особи
5. Міжміський код та телефон, факс +380443577080,
6. Адреса електронної пошти
mchrksk@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених
надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://british-auto.club/
(адреса сторінки)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

03.04.2019

3

Посада

3
Член
Наглядової
ради

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
батькові
частки в
Ідентифікаційний
фізичної особи
статутному
код юридичної
або повне
капіталі
особи
найменування
емітента (у
юридичної
відсотках)
особи
4
Черкаський
Дмитро
Миколайович

5

6

-

0

Зміст інформації:
Згiдно отриманого 03.04.2019 року ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (надалi по тексту Товариство) вiд акцiонера Товариства Карелiна Олександра Валентиновича повiдомлення про
замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера Черкаського Дмитра Миколайовича
(вх.№ 23), припиняються повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради ПРАТ «СК
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ». Черкаський Дмитро Миколайович не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини; перебував на посадi з 09.01.2019 року по 03.04.2019 року;
розмiр пакета акцiй, якими володiє у статутному капiталi Товариства - 0 %. Товариство не
отримувало згоди вiд Черкаського Дмитра Миколайовича на розкриття його паспортних
даних. Пiдстава припинення повноважень члена Наглядової ради - повiдомлення вiд акцiонера
Товариства про замiну.

03.04.2019

4

Член
Наглядової
ради

Карелiн
Олександр
Валентинович

-

0.143274

Зміст інформації:
Згiдно отриманого 03.04.2019 року ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (надалi по тексту Товариство) вiд акцiонера Товариства Карелiна Олександра Валентиновича повiдомлення про
замiну члена Наглядової ради (вх.№ 23), члена Наглядової ради Товавариства - представника
акцiонера Черкаського Дмитра Миколайовича замiнено на Карелiна Олександра
Валентиновича (акцiонер ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ»). Карелiн Олександр Валентинович
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; розмiр пакета акцiй, якими
володiє у статутному капiталi Товариства – 0,14274 %. Товариство не отримувало згоди вiд
Карелiна Олександра Валентиновича на розкриття його паспортних даних. Iнформацiя про
строк на який призначено (обрано) в повiдомленi вiдсутня. Iнформацiя про iншi посади, якi
обiймав Карелiн Олександр Валентинович протягом останнiх п’яти рокiв: з 03.05.2012 року по
10.05.2012 року – Заступник Голови Правлiння з юридичного забезпечення дiяльностi та
врегулювання страхових випадкiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Грант-Капiтал»; з 01.04.2015 року по 22.05.2018 року – Голова Правлiння ПРАТ «Страхова
компанiя «Юнiсон-Гарант»; з 23.05.2018 року по 05.11.2018 року – Директор ТДВ «СК
«Глобал Гарант»; з 06.11.2018 року по 21.01.2019 року – Голова Правлiння «Страхова
Компанiя «Брiтiш Авто Клаб».

