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 О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

65011 м.Одеса Успенська, 44

4. Код за ЄДРПОУ

33946038

5. Міжміський код та телефон, факс

(0482)330041 (0482)330041

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

16.03.2016
(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

15.03.2016

обрано

Голова
Наглядової
ради

Степанов Віталій Федорович

СО 426960
18.07.2000 Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві

0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 15.03.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів
акціонерів (протокол 1-17 позачергових загальних зборів акціонерів від 15.03.2016 р.) Степанов Віталій Федорович (паспорт: серія СО номер 426960 вид аний 18.07.2000 р. Залізничним
РУ ГУ МВС України в місті Києві) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки (до 15.03.2019 р.) Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
генеральний директор ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ», заступник директора ПАТ «ЄЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ», фінасовий директор ТОВ "МОЛОДІЖН ИЙ ЦЕНТР "ЕЛКО". Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
15.03.2016

обрано

Член
Наглядової
ради

Потокіна Юлія Сергіївна

КМ 082857
10.12.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області

0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 15.03.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів
акціонерів (протокол 1-17 позачергових загальних зборів акціонерів від 15.03.2016 р.). Потокіна Юлія Сергіївна (паспорт: серія КМ номер 082857 виданий 10.12.2002 р. Київським РВ
УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Во лодiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки (до 15.03.2019 р.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник
відділу обслуговування VIP клієнтів управління роздрібного бізнесу Південного регіонального департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», начальник відділу продажу управління роздрібного
бізнесу Південного регіонального департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», провідний спеціаліст відділу операційного обслуговування від ділення № 10 ПАТ «БАНК ВОСТОК», провідний
спеціаліст відділу операційного обслуговування відділення № 2 ПАТ «БАНК ВОСТОК», провідний економіст відділу менеджерів по ро боті з фізичними особами в ПАТ «БАНК ВОСТОК»,
провідний економіст відділу індивідуального обслуговування фізичних осіб управління обслуговування фізичних осіб обслуговування департаменту в ПАТ Акціонерний банк

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

КЕ 295031
25.06.1996 Суворовським РВ ОМУУМВС України в Одеській області

0

«ПІВДЕННИЙ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.03.2016

обрано

Член
Наглядової
ради

Панченко Марина Борисівна

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 15.03.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів
акціонерів (протокол 1-17 позачергових загальних зборів акціонерів від 15.03.2016 р.) Панченко Марина Борисівна (паспорт: серія КЕ номер 295031 виданий 25.06.1996 р. Суворовським
РВ ОМУУМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки (до 15.03.2019 р.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
економіст валютного відділу Південного регіонального департаменту в ПАТ «БАНК ВОСТОК», заступник начальника відділу обслугову вання юридичних осіб в іноземній валюті
управління валютних операцій та валютного контролю юридичних осіб операційного департаменту в ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», провідний економіст відділу обслуговування
юридичних осіб в іноземній валюті управління валютних операцій та валютного контролю юридичних осіб ПАТ Акціонерний банк «ПІВ ДЕННИЙ». Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 0 акцій.

