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)

Зубченко Ірина Іванівна
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

11.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Харківська
муніципальна страхова компанія"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61001, м.Харків, вул.Плеханівська, буд.63

4. Код за ЄДРПОУ

21186813

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 731-94-00, 731-99-94

6. Електронна поштова адреса

xmсk@ukr.net

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

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№87 (4375), Бюлетень "Цінні папери України"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
xmck.org
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.05.2016
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

11.05.2016
(дата)
13.05.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено,
Посада *
Прізвище, ім'я, по батькові або Паспортні дані фізичної особи
Розмір частки в
звільнено, обрано
повне найменування юридичної
(серія, номер, дата видачі,
статутному капіталі
або припинено
особи
орган, який видав)** або код за
емітента (у
повноваження)
ЄДРПОУ юридичної особи
відсотках)
1
2
3
4
5
6
10.05.2016 Обрано
Голова Наглядової Ради
Колос Андрій Леонідович
д/н, д/н, д/н
0,025000
Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПАТ "ХМСК" 10 травня 2016 року прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради ПАТ "ХМСК" Колоса Андрія Леонідовича (акціонер
ПАТ "ХМСК"), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,025% (237 шт. простих іменних акцій), протягом останніх п'яти років обіймав
посади Голови Наглядової Ради ПАТ "ХМСК", Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Генерального директора ТОВ "ХарОптТорг", технічного директора
ТОВ "Кроно-Україна". Колос Андрій Леонідович обраний (переобраний) на посаду члена Наглядової Ради з 04.05.2016р. рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ
"ХМСК" від 20 квітня 2016 року на строк до наступних річних загальних зборів. Колос Андрій Леонідович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Колос
Андрій Леонідович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
10.05.2016 Обрано
Голова Правління
Зубченко Ірина Іванівна
д/н, д/н, д/н
0,000000
Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПАТ "ХМСК" 10 травня 2016 року прийнято рішення про обрання (переобрання) на посаду Голови Правління ПАТ "ХМСК" Зубченко Ірину
Іванівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймала виключно посаду Голови Правління ПАТ "ХМСК".
Зубченко Ірина Іванівна обрана (переобрана) на посаду Голови Правління ПАТ "ХМСК" строком на 3 роки. Звільнення (припинення повноважень) Зубченко Ірини
Іванівни, як голови Правління ПАТ "ХМСК", не відбувалось. Зубченко Ірина Іванівна обрана (переобрана) на посаду голови Правління Товариства на новий строк.
Зубченко Ірина Іванівна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зубченко Ірина Іванівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
10.05.2016 Обрано
Член Правління
Попова Галина Петрівна
д/н, д/н, д/н
0,000000
Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПАТ "ХМСК" 10 травня 2016 року прийнято рішення про обрання (переобрання) на посаду Члена Правління ПАТ "ХМСК" Попову Галину
Петрівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймала виключно посаду Члена Правління ПАТ "ХМСК". Попова
Галина Петрівна обрана (переобрана) на посаду Члена Правління ПАТ "ХМСК" строком на 3 роки. Звільнення (припинення повноважень) Попової Галини Петрівни, як
Члена Правління ПАТ "ХМСК", не відбувалось. Попова Галина Петрівна обрана (переобрана) на посаду Члена Правління Товариства на новий строк. Попова Галина
Петрівна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попова Галина Петрівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

