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 Правління
(посада)

Ланська Олена Володимирівна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"

2. Організаційно-правова форма
емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

65011 Одеса Успенська, 44

4. Код за ЄДРПОУ

33946038

5. Міжміський код та телефон, факс

(0482)330041 (0562)33452

6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://33946038.infosite.com.ua

(дата)
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

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016

припинено
повноваження

Голова
Ревізійної
комісії

Дубова Наталя Леонідівна

КК 360056
03.12.1999 Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області

0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами аціонерів 29.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протокола №1-18 річних
загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року. Посадова особа Дубова Наталя Леонідівна (паспорт: серія КК номер 360056 виданий 03.12.1999 р. Іллічівським МВ УМВС України в
Одеській області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 07.11.201 3. Загальними зборами акціонерів 29 квітня 2016 року
було прийнято рішення про припинення повноваження Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Рішення було прийнято у зв'язку і з тим, що у Товаристві створена посада внутрішнього
аудитора, діяльність Товариства регулярно перевіряється незалежними аудиторами, за таких обставин здійснення контрольних функцій Ревізором не вимагається, прийнято рішення про
скасування посади Ревізора. На посаду Ревізора нікого не призначено у зв'язку із скасуванням посади .

