Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.07.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 248
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор



Лавриков А.П.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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 "ОНІКС"
2. Організаційно-правова форма:
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	39627, Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	32079024
5. Міжміський код та телефон, факс:
	(0536)794102, (0536)794103
6. Адреса електронної пошти:
	lvn@oniks.pl.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://www.oniks.pl.ua/osoblyva-informatsiia
21.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
21.07.2020
звільнено
Голова Наглядової ради
Новікова Яна Михайлівна

0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а саме: відкликання (звільнення)  Голови Наглядової ради Новікової Яни Михайлівни, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія "ОНІКС" 21.07.2020 (протокол  від 21.07.2020).
Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Відкликання (звільнення) Голови Наглядової ради  ПрАТ СК "ОНІКС" Новікової Яни Михайлівни (паспорт серії НЕ №080492, виданий Чигиринським РВ УМВС України в Черкаській області 13.02.2002)  виконано на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ СК "ОНІКС".
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %. 
Новікова Яна Михайлівна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
На посаді Голови Наглядової ради Новікова Яна Михайлівна перебувала з 27 грудня 2018 року  по 21 липня 2020 року.
Замість звільненої особи (повноваження якої припинено) на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ СК "ОНІКС" нікого не призначено (не обрано).
21.07.2020
звільнено
член Наглядової ради
Гирка Надія Олексіївна

0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а саме: відкликання (звільнення)  члена Наглядової ради Гирки Надії Олексіївни, уповноваженого представника акціонера Матицина Володимира Митрофановича, прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія "ОНІКС" 21.07.2020 (протокол  від 21.07.2020).
Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Відкликання (звільнення) члена Наглядової ради  ПрАТ СК "ОНІКС" Гирки Надії Олексіївни (паспорт серії  КН №473145, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 30.09.1997) виконано на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ СК "ОНІКС".
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %. 
Гирка Надія Олексіївна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
На посаді члена Наглядової ради Гирка Надія Олексіївна перебувала з 27 грудня 2018 року  по 21 липня 2020 року.
Замість звільненої особи (повноваження якої припинено) на посаду члена Наглядової ради ПрАТ СК "ОНІКС" нікого не призначено (не обрано).
21.07.2020
звільнено
член Наглядової ради
Лихошвай Наталія Валентинівна

0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а саме: відкликання (звільнення)  члена Наглядової ради Лихошвай Наталії Валентинівни, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія "ОНІКС" 21.07.2020 (протокол  від 21.07.2020).
Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Відкликання (звільнення) члена Наглядової ради  ПрАТ СК "ОНІКС" Лихошвай Наталії Валентинівни (паспорт серії КН №522351, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області 26.11.1997) виконано на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ СК "ОНІКС".
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %. 
Лихошвай Наталія Валентинівна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
На посаді члена Наглядової ради Лихошвай Наталія Валентинівна перебувала з 27 грудня 2018 року  по 21 липня 2020 року.
Замість звільненої особи (повноваження якої припинено) на посаду члена Наглядової ради ПрАТ СК "ОНІКС" нікого не призначено (не обрано).


