
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.
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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. Код за ЄДРПОУ

38272117
5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 38-39-145 (044) 38-39-145
6. Електронна поштова адреса

info@prestige-ic.corn.ua

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

04.11.20161. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата )

04.11.2016207 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2. Повідомлення опубліковано у*

(дата)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці в мережі Інтернет 04.11.2016www.prestige-ic.com.ua

(дата)(адреса сторінки)



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 фізичної особи
або повне найменування

юридичної особи

Дата
вчинення Паспортні дані фізичної особи або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиПосада
•••дн

1 2 З 4 5 6
СТ 283919

14.12.2012 Ірпінським MB ГУ МВС України в
Київській обл.

Головний
бухгалтер

Бридун Євгеній
Володимирович31.10.2016 49.9867звільнено

Зміст інформації:

Головою правління 31.10.2016 р. було прийнято рішення про розторгнення договору про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку
2015-АС24 від 07.12.2015 р., додаткова угода від 28.09.2016 р. 3 01.11.2016 р. введено посаду головного бухгалтера до штатного розпису.

Договір з ведення бухгалтерського обліку був укладений на термін 11 місяців.

Начальник
фінансово-

еокномічного
управління -
Головний
бухгалтер

СК 326853
02.09.1999 Ірпінським MB ГУ МВС України в

Київської обл.
Поєдинок Андрій
Миколайович01.11.2016 0призначено

Зміст інформації:

Головою правління 01.11.2016 р. було прийнято рішення про переведення на посаду начальника фінансово-економічного управління -
Головного бухгалтера- Поєдинка Андрія Миколайовича на підставі його заяви про переведення. Посадова особа не дала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа
обіймала посади начальника фінансово-економічного управління ГІрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", начальник відділу управління активами та
фінансового прогнозування Казначейства фінансово-економічного департаменту ІІрАТ "СК "Еталон", ЗАТ "Аваль-Інвест".

ТТ 282416
25.03.2015 Солом'янським РВ ГУДМС України в місті

Києві

Заступник
Голови

правління

Бридун Валерія
Валентинівна01.11.2016 0призначено



Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

Іміни
(призначено,

звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повис найменування

юридичної особи

Дата
вчинення Паспортні дані фізичної особи або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Посада

•••дп

І 2 З 4 5 6
Зміст інформації:

Головою наглядової ради 01.11.2016 р. було прийнято рішення про призначення Заступником голови правління - членом правління Бридун
Валерію Валентинівну на підставі її заяви про прийняття. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акціями
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 1 Іосадова особа обіймала посади начальника управління
корпоративного бізнесу ГІАТ "БАНК "ЮНІСОН", директор департаменту продажів корпоративним клієнтам ІїрАТ "СК "Юнісон-Гарант",
ПАТ "ЄРОГАЗБАНК", ПрАТ "СК "Еталон". ПрАТ "СК "Пуск", ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та інші. Загальний стаж роботи 27
років.




