Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
звільнено, обрано або
Дата вчинення дії
припинено
повноваження)
1
2
19.12.2018

звільнено

Посада*
3
Виконуючий обов'язки Голови
Правлiння

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

4

5

6

Гордiєнко Владислав Григорович

2851418399

0.00000

Зміст інформації
На позачерговому засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ" (Протокол № 2 вiд "19" грудня 2018 року), що
вiдбулося "19" грудня 2018 року, прийнято рiшення про звiльнення з "19" грудня 2018 року з посади Виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства Гордiєнка Владислава
Григоровича (д.н. 25.01.1978 р., паспорт серiї АК номер 733654, виданий Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 14.12.1999 р., зареєстрований за адресою:
Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, буд. 2, кв. 261, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - 2851418399), у зв'язку iз подачею
Виконуючим обов'язки Голови Правлiння Товариства Гордiєнком Владиславом Григоровичем заяви про звiльнення його з посади за власним бажанням.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 03.12.2018 року.

19.12.2018
призначено
Голова Правлiння
Iващенко Анастасiя Сергiївна
3334208822
0.00000
Зміст інформації
На позачерговому засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ" (Протокол № 2 вiд "19" грудня 2018 року), що
вiдбулося "19" грудня 2018 року, прийнято рiшення про призначення з "20" грудня 2018 року на посаду Голови Правлiння Товариства Iващенко Анастасiї Сергiївни (д.н. 15.04.1991 р.,
паспорт серiї АН номер 669653, виданий Першотравенським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 09.01.2008 р., зареєстрована за адресою: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Авiаторiв, буд.39-Б, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - 3334208822), строком на 3 роки.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 19.03.2013 по 30.05.2014 ПАТ "Мiський Комерцiйний Банк" спецiалiст сектору управлiння справами та
документацiйного забезпечення Адмiнiстративного вiддiлу; з 10.02.2016 по 03.10.2016 ТОВ "Iнвестицiйно-фiнансова компанiя "Тортуга" Генеральний директор; з 23.01.2017 по
21.02.2018 ТОВ "Такт Фiнанс" Генеральний директор; з 31.07.2018 по даний час ТОВ "Слобожанщина-2018" Директор.

