
Титульний аркуитПовідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.

гЩЩ,Голова правдіішя^(посада)

Бридун Євгеній Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)

4V

12.03. 2019
МЛІ .

(дата)
аШ

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

І . Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
03142, м. Київ, вул. Василя Стуса буд. 35-37

4. Ідентифікаційний код юридичної особи
38272117

5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 38-39-145 (044) 38-39-145

6. Електронна поштова адреса

info@prestige-ic.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.03. 2019
(дата)

25.03. 20192. Повідомлення опубліковано у* 11-12 Газета "Україна бізнес ревю"

(номер та найменування офіційного друкованого
видання) (дата)

З . Повідомлення розміщено на
сторінці www.prestige-ic.com.ua в мережі Інтернет 13.03. 2019

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

Зміни
(призначено,

звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне

найменування
юридичної особи

Дата
вчинення Посада Ідентифікаційний код юридичної особи

•••дії

1 2 З 4 5 6
Член

наглядової
ради

11.03. 2019 Бридун Ігор Євгенійович 3557602051 9.986666призначено

Зміст інформації:

Загальними зборами (протокол 11 від 11.03. 2019 р. ) прийнято рішення про обрання до складу Наглядової ради Бридуна Ігоря Євгенійовича
членом Наглядової ради. Дата набуття повноважень - 11.03. 2019 р на невизначений строк. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Розмір пакету акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», - 9,986666%. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Загальними зборами та виконання вимог Закону України "Про акціонерні
товариства". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймав посади фахівця
фінансового-економічного управління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ». Загальний стаж роботи 5 становить років.

Член
Наглядової

ради

Коханчук Галина
Валеріївна11.03. 2019 2717204840 0призначено

Зміст інформації:

Загальними зборами (протокол 11 від 11.03. 2019 р. ) прийнято рішення про обрання до складу Наглядової ради Коханчук Галину Валеріївна
членом Наглядової ради. Дата набуття повноважень - 11.03. 2019 р на невизначений строк. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Акціями ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття
рішення Загальними зборами та виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймала посади Директора департаменту правового аналізу та забезпечення ПАТ «ТЕРРА
БАНК», юрисконсульт БФ «ФОРПОСТ НАЦІЇ», начальник відділу Юридичного управління, начальник юридичного управління ПАТ «БАНК
«ЮНІСОН», адвокат АО «ВИВАТ ТРИУМФ». Загальний стаж роботи становить 27 років.


