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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТО"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22477576

65070  м.Одеса вул. Космонавтiв, будинок 23/4

Приватне акцiонерне товариство

Генеральний директор
Бушева Наталя Олександрiвна

22.11.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса into@into-sana.com

(048)343569 (048)343569

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

225 Вiдомостi НКЦПФР

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

23.11.2018

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

sk-into.informs.net.ua 23.11.2018

Дата(адреса сторінки)

22.11.2018

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.
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Складено на 21.11.2018



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу III)

Зміст інформації:

21.11.2018 звільнено Генеральний директор Кравець Михайло Олександрович    0.00000

Генерального директора Кравець Михайла Олександровича (паспорт серiї КЕ №212139 виданий Любашiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi вiд 18.06.1996р.) звiльнено з 21.11.2018 р.(дата вчиненнядiї
21.11.2018р.) Акцiями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТО" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi: з 02.01.2007р. Рiшення прийнято Наглядовою радою. Обгрунтування змiн: особиста заява Кравець М.О. на звiльнення. Пiдставарiшення: заява на звiльнення за власним бажанням.

Зміст інформації:

21.11.2018 призначено Генеральний директор Бушева Наталя Олександрiвна    0.00000

Генеральний директор Бушева Наталя Олександрiвна (паспорт серiї КЕ №784147 виданий Комiнтернiвським РВУМВС України в Одеськiй областi вiд 12.09.1997р.) призначена з 22.11.2018р. (дата вчинення дiї
21.11.2018р.) Акцiями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТО" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор ТОВ "КОНСАЛТ АСIСТ АГЕНТ". Рiшення прийнято Наглядовою радою. Обгрунтування змiн: особиста заява Бушевої Н.О. Пiдстава рiшення: згода на
призначення Генеральним директором.
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