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 правлiння

Сiлов Анатолiй Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.12.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65029, Одеса, Князiвська, буд. 15, кв.1
4. Код за ЄДРПОУ
22448445
5. Міжміський код та телефон, факс
048777-95-48 0487779548
6. Електронна поштова адреса
respect@respectins.com

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

26.12.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

247 Бюлетень. Цiннi папери

29.12.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.respectins.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.12.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийняття
обрано або
рішення
припинено
повноваження)

Посада

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
батькові
Паспортні дані
частки в
фізичної
фізичної особи або
статутному
особи або
ідентифікаційний
капіталі
повне
код за ЄДРПОУ
емітента (у
найменування юридичної особи
відсотках)
юридичної
особи

1

2

3

4

26.12.2014

обрано

Голова
правлiння

Сiлов
Анатолiй
Дмитрович

5

6
0

Зміст інформації:
У зв’язку iз закiнченням строку повноважень виконавчого органу ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ», а саме Правлiння ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ», вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради Товариства вiд 26.12.2014р. (Протокол Наглядової ради ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ» № 11 вiд 26.12.2014р.) до складу Правлiння Товариства на новий строк
переобрано:
Протоколом Наглядової ради ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» № 11 вiд 26.12.2014 року на
посаду Голови правлiння ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» обрано Сiлова Анатолiя Дмитровича
(не отримано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку iз закiнченням строку
повноважень Правлiння ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ». Особа перебувала на посадi з
22.03.2007р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу – до 26.12.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї
дiяльностi – Заступник Голови правлiння.
26.12.2014

обрано

Член
правлiння

Пруднiкова
Маргарита
Павлiвна

0

Зміст інформації:
Протоколом Наглядової ради ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» № 11 вiд 26.12.2014 року
на посаду Члена правлiння ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» обрано Пруднiкову Маргариту
Павлiвну (не отримано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку iз закiнченням
строку повноважень Правлiння ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ». Особа перебувала на посадi з
22.03.2007р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу – до 26.12.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї
дiяльностi – Заступник Голови правлiння, Начальник управлiння аквiзицiї ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ».
26.12.2014

обрано

Член
Луцко Iнна
правлiння Валентинiвна

0

Зміст інформації:
Протоколом Наглядової ради ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» № 11 вiд 26.12.2014 року
на посаду Члена правлiння ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» обрано Луцко Iнну Валентинiвну

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийняття
обрано або
рішення
припинено
повноваження)

1

2

Посада

3

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
батькові
Паспортні дані
частки в
фізичної
фізичної особи або
статутному
особи або
ідентифікаційний
капіталі
повне
код за ЄДРПОУ
емітента (у
найменування юридичної особи
відсотках)
юридичної
особи
4

5

6

(не отримано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку iз закiнченням строку
повноважень Правлiння Товариства. Особа перебувала на посадi з 26.12.2008р. Посадова
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – до 26.12.2017
року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Начальник
управлiння айдерайтинга та перестрахування ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ».
26.12.2014

обрано

Член
правлiння

Лунга Олена
Миколаївна

0

Зміст інформації:
Протоколом Наглядової ради ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» № 11 вiд 26.12.2014 року
на посаду Члена правлiння обрано Лунга Олену Миколаївну (не отриано згоди на
розкриття паспортних даних), у зв'язку iз закiнченням строку повноважень Правлiння
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ». Особа перебувала на посадi з 26.12.2008р. Посадова особа не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу – до 26.12.2017 року. Iншi
посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Начальник юридичного вiддiлу
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ».
3. Пiдпис.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у
повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
Голова правлiння ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» Сiлов А.Д.
М.П. 26.12.2014р.

