Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
"КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"

2. Код за ЄДРПОУ

31351587

3. Місцезнаходження

87521, Марiуполь , Дачна, 3

4. Міжміський код, телефон та факс

095 897 20 95

5. Електронна поштова адреса

lawyer@aelite.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.aelite.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
19.09.2017 року, Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства "Страхова
компанiя "Аелiта"" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
про припинення повноваженнь Голови Правлiння Товариства - Хромченкова I.В., у зв'язку
з закiнченням строку дiї його повноважень (Протокол № 03-2017 вiд 19.09.2017 року).
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Хромченков I.В.
обiймав посаду Голови Прпавлiння ПРАТ "СК "АЕЛIТА" з 22.03.2017 року. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних
даних посадова особа не надала.
19.09.2017 року, Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства "Страхова
компанiя "Аелiта"" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
про обрання на посаду Голови Правлiння Товариства - Хромченкова I.В., у зв'язку
переобранням його на новий термiн (Протокол № 03-2017 вiд 19.09.2017 року). Посадова
особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Хромченкова I.В. обрано на
посаду Голови Правлiння ПРАТ "СК "АЕЛIТА" строком на один рiк, з 22.09.2017 року по
21.09.2018 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Хромченков I.В. обiймав наступнi посади: Голови
правлiння ПРАТ " СК " ДЖИ ПI СТРАХУВАННЯ", Голови Правлiння ПРАТ "СК
"Укрiнтерполiс" Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння

Хромченков Iлля Володимирович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

20.09.2017
(дата)

