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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Українська 

акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» 
2. Код за ЄДРПОУ 24309647 
3. Місцезнаходження 03186 місто Київ, вулиця Авіаконструктора 

Антонова, будинок 5 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 492-84-92;  (044) 492-84-92 
5. Електронна поштова адреса Office@aska-life.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

www.aska-life.com.ua 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 
розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до 
вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

 Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

ІІ. Текст повідомлення 
На підставі рішення Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська 
акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (надалі - Товариство), які відбулися 25.04.2016 року, (протокол 
№ 1 від 25.04.2016 року) виникла особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: 
З посади члена Наглядової ради з 30.04.2016 року відкликано юридичну особу компанію SCM FINANCE 
LIMITED (СКМ ФІНАНС ЛІМІТЕД), яка зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 195527. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 55,666668%. Припинення повноважень посадової особи було здійснено у зв’язку з 
виробничою необхідністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на 
посаді з 24 грудня 2013 року по 30 квітня 2016 року. Розмір пакета акцій, який належить цій особі: 10790928 
акцій.  
З посади члена Наглядової ради з 30.04.2016 року відкликано юридичну особу Товариство з обмеженою 
відповідальністю “СКМ ФІНАНС”, яка зареєстрована в Україні, код ЄДРПОУ 33340407. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Припинення повноважень посадової особи було здійснено у зв’язку з 
виробничою необхідністю. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000005%.  Перебувала на посаді з 
24 грудня 2013 року по 30 квітня 2016 року. Розмір пакета акцій, який належить цій особі: 1 акція. 
З посади члена Наглядової ради з 30.04.2016 року відкликано Сосіса Олександра Йосиповича (фізична особа не 
надала згоди для розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 44,333321%. 
Припинення повноважень посадової особи було здійснено у зв’язку з виробничою необхідністю. Перебувала на 
посаді з 24 грудня 2013 року по 30 квітня 2016 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій, який 
належить цій особі: 8593970 акцій.  
На посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року обрано Сосіса Олександра Йосиповича (фізична особа не 
надала згоди для розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 44,333321%. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який обрана: з 1 
травня 2016 року. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років своєї діяльності: член Наглядової ради 
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», виконавчий директор, генеральний директор, президент, член Наглядової ради 
ПрАТ «УАСК АСКА». Розмір пакета акцій, який належить цій особі: 8593970 акцій.  
На посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року обрано фізичну особу Дугадко Ганну Олександрівну 
(фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Обрання посадової особи було здійснено у 
зв’язку з виробничою необхідністю. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрана з 1 травня 2016 року. Розмір пакета акцій, який 
належить цій особі: 0 акцій. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років своєї діяльності: менеджер 
з розвитку бізнесу АТ «СКМ». 
На посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року обрано фізичну особу Пастухова Андрія Олександровича 
(фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Обрання посадової особи було здійснено у 
зв’язку з виробничою необхідністю. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрана з 1 травня 2016 року. Розмір пакета акцій, який 
належить цій особі: 0%. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років своєї діяльності: менеджер АТ 
«СКМ» 

ІІІ. Підпис 
1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

 
2. Генеральний директор      О.Б. Пантова 

       
        26.04.2016 


