Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів.
Голова
правлiння

Сiлов Анатолiй
Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РЕСПЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65029, Одеса, Князiвська, буд.15, кв.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22448445
5. Міжміський код та телефон, факс
048712-31-98 048737-75-11
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
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

respectins.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

15.03.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

припинено
повноваження

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Горелик Леонiд
Михайлович

Дата
вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1
14.03.2019

0

Зміст інформації:
Протоколом рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» № 13 вiд 14.03.2019р. припинено повноваження
Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» Горелика Леонiда Михайловича,у зв’язку зi змiною складу органiв ПрАТ «СК
«РЕСПЕКТ», не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. На данiй посадi перебував з 25.04.2017р. Згоди на
оприлюднення паспортних даних не отримано. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2019

припинено
повноваження

Член Ревiзiйної
комiсiї

Фiлiппович Тетяна
Семенiвна

0

Дата
вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
Протоколом рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» № 13 вiд 14.03.2019р. припинено повноваження Члена Ревiзiйної
комiсiї ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» - Фiлiппович Тетяни Семенiвни, уповноваженого представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПАРАЛЕЛI» (код ЄДРПОУ 24535361) ,у зв’язку зi змiною складу органiв ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», не володiє
часткою у статутному капiталi емiтента. На данiй посадi перебувала з 25.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.03.2019

припинено
повноваження

Член Ревiзiйної
комiсiї

Мiтюченко Наталiя
Сергiївна

0.012961

Зміст інформації:
Протоколом рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» № 13 вiд 14.03.2019р. припинено повноваження Члена
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» - Мiтюченко Наталiї Сергiївни, уповноваженого представника ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-IНВЕСТ» (Пайовий закритий
недеверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд «Iндустрiальний») (код ЄДРПОУ 33658226, код ЄДРСI 233222) ,у зв’язку зi
змiною складу органiв ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,012961%. На данiй
посадi перебувала з 25.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Не погашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

