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

Зубченко Iрина Iванiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКА МУНIЦИПАЛЬНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61001, м.Харкiв, вул.Плеханiвська, буд.63
4. Код за ЄДРПОУ
21186813
5. Міжміський код та телефон, факс
0577319400 7319400
6. Електронна поштова адреса
xmck@ukr.net

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

02.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№86 (2839) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 07.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

xmck.org
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

07.05.2018
(дата)

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

Посада

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

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
Ради

Платонов Сергiй
Володимирович

д/н д/н
д/н

0.0249

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Голови Наглядової Ради Платонова Сергiя Володимировича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства
у розмiрi 0,0249% (237 шт. простих iменних акцiй), перебував на посадi з 26.04.2017 року. Платонов Сергiй Володимирович не надав згоди на
розкриття паспортних даних. Платонов Сергiй Володимирович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Багiнський Валерiй
Зенонович

д/н д/н
д/н

0.0261

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Багiнського Валерiя Зеноновича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у
розмiрi 0,0261% (232 шт. простих iменних акцiй та 16 шт. привiлейованих iменних акцiй), перебував на посадi з 26.04.2017 року. Багiнський
Валерiй Зенонович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Багiнський Валерiй Зенонович непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
Наглядової
Ради

Ларченко Вiктор
Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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

5

6

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Ларченко Вiктора Миколайовича, який не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
перебував на посадi з 26.04.2017 року. Ларченко Вiктор Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко Вiктор
Миколайович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Нетеса Тетяна Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Нетеси Тетяни Василiвни, яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
перебувала на посадi з 26.04.2017 року. Нетеса Тетяна Василiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Нетеса Тетяна Василiвна
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Фоменко Андрiй
Борисович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Фоменко Андрiя Борисовича, який не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
перебував на посадi з 26.04.2017 року. Фоменко Андрiй Борисович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Фоменко Андрiй Борисович
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Фролова Наталiя Львiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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

5

6

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Фролової Наталiї Львiвни, яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
перебувала на посадi з 26.04.2017 року. Фролова Наталiя Львiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Фролова Наталiя Львiвна
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Загорська Олеся Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Загорської Олесi Петрiвни, яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
перебувала на посадi з 26.04.2017 року. Загорська Олеся Петрiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загорська Олеся Петрiвна
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Бездiтко Олена Юрiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Бездiтко Олени Юрiївни, яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
перебувала на посадi з 26.04.2017 року. Бездiтко Олена Юрiївна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Бездiтко Олена Юрiївна
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової

Платонов Сергiй
Володимирович

д/н д/н
д/н

0.0249

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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

5

6

Ради
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Обрано строком на 3 (три) роки Члена Наглядової Ради Платонова Сергiя Володимировича (акцiонер ПрАТ „ХМСК”), який володiє часткою у
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0249% (237 шт. простих iменних акцiй), протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади
корпоративного секретаря ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ХМСК», голови Наглядової Ради ПрАТ „ХМСК”.
Платонов Сергiй Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Платонов Сергiй Володимирович непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
Ради

Багiнський Валерiй
Зенонович

д/н д/н
д/н

0.0261

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Обрано строком на 3 (три) роки Члена Наглядової Ради Багiнського Валерiя Зеноновича (акцiонер ПрАТ «ХМСК»), який володiє часткою у
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0261% (232 шт. простих iменних акцiй та 16 шт. привiлейованих iменних акцiй), протягом останнiх
п’яти рокiв обiймав посади Голови Наглядової Ради ПАТ «ХМСК», члена Наглядової Ради ПрАТ «ХМСК», директора по правовим питанням
ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». Багiнський Валерiй Зенонович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Багiнський Валерiй Зенонович
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
Ради

Ларченко Вiктор
Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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

5

6

Обрано строком на 3 (три) роки Члена Наглядової Ради Ларченко Вiктора Миколайовича (незалежний член Наглядової Ради – незалежний
директор), який не володiє часткою у статутному капiталi Товариства, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади Вiце-президента по роботi
з державними органами АТ «Концерн АВЕК та Ко», Голови Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», члена Наглядової Ради ПрАТ
„ХМСК”. Ларченко Вiктор Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко Вiктор Миколайович непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
Ради

Крючко Ольга
Валентинiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Обрано строком на 3 (три) роки Члена Наглядової Ради Крючко Ольгу Валентинiвну (незалежний член Наглядової Ради – незалежний
директор), яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника директора по
правовим питанням ТОВ „Пропертi України”, заступника директора по правовим питанням ТОВ „ХРК”, заступника директора по правовим
питанням ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». Крючко Ольга Валентинiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Крючко Ольга
Валентинiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
Ради

Фоменко Андрiй
Борисович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Обрано строком на 3 (три) роки Члена Наглядової Ради Фоменко Андрiя Борисовича (представник акцiонера ПрАТ «ХМСК» - ТОВ фiрма
«КАРТРАЙТ», код за ЄДРПОУ – 22654860), який не володiє часткою у статутному капiталi Товариства, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав
посади директора ТОВ фiрма «КАРТРАЙТ» та члена Наглядової Ради ПрАТ «ХМСК». Фоменко Андрiй Борисович не надав згоди на розкриття
паспортних даних. Фоменко Андрiй Борисович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Фролова Наталiя Львiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Обрано строком на 3 (три) роки Члена Ревiзiйної комiсiї Фролову Наталiю Львiвну, яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника директора казначейства ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», начальника фiнансового
вiддiлу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ „ХМСК”. Фролова Наталiя Львiвна не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Фролова Наталiя Львiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Загорська Олеся Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».
Обрано строком на 3 (три) роки Члена Ревiзiйної комiсiї Загорську Олесю Петрiвну, яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства,
протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника головного бухгалтера ТОВ «Хароптторг», заступника головного бухгалтера ПрАТ
„КОНЦЕРН АВЕК ТА КО”, члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХМСК». Загорська Олеся Петрiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загорська Олеся Петрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Маланiчев Дмитро
Iгорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПрАТ «ХМСК».

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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

5

6

Обрано строком на 3 (три) роки Члена Ревiзiйної комiсiї Маланiчева Дмитра Iгоровича, який не володiє часткою у статутному капiталi
Товариства, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади керiвника фiнансового вiддiлу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», головного
бухгалтера ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». Маланiчев Дмитро Iгорович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Маланiчев Дмитро
Iгорович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Голова
Наглядової
Ради

Платонов Сергiй
Володимирович

д/н д/н
д/н

0.0249

Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової Ради Товариства Платонова
Сергiя Володимировича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0249% (237 шт. простих iменних акцiй), протягом
останнiх п’яти рокiв обiймав посади корпоративного секретаря ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ХМСК»,
голови Наглядової Ради ПрАТ „ХМСК”. Платонов Сергiй Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової Ради строком на 3 (три) роки
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» вiд 27 квiтня 2018 року. Платонов Сергiй Володимирович не надав згоди на розкриття
паспортних даних. Платонов Сергiй Володимирович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Фролова Наталiя Львiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ «ХМСК» 27 квiтня 2018 року прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Фролову
Наталiю Львiвну, яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника
директора казначейства ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», начальника фiнансового вiддiлу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», члена Ревiзiйної
комiсiї ПрАТ „ХМСК”. Фролова Наталiя Львiвна обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 (три) роки рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ «ХМСК» вiд 27 квiтня 2018 року. Фролова Наталiя Львiвна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Фролова Наталiя
Львiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

