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 "ВЕЛС"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

19022263

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вулиця Хрещатик, 7/11, офiс 608

4. Міжміський код, телефон та факс

0442777220 0442777220

5. Електронна поштова адреса

wealth@wealth.com.ua

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

wealth.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу №77 засiдання Наглядової ради ПрАТ СК "ВЕЛС" вiд 14.11.2018р. достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Набiєвої Тетяни Василiвни за власним бажанням.
Посадова особа не надала згоди на розриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
23.11.2017р. по 14.11.2018р.
Згiдно Протоколу №77 засiдання Наглядової ради ПрАТ СК "ВЕЛС" вiд 14.11.2018р. Волкову Зоряну Федорiвну члена Наглядової ради обрано на посаду Голови Наглядової ради. Обрання Голови
Наглядової ради спричинено припиненням повноважень Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє.
Непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 23.11.2017р. Представник акцiонера ТОВ "Стальбудпроект", код ЄДРПОУ 34047497 (
акцiонер ТОВ "Стальбудпроект" володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 9,9975%). Строк призначення: з 14.11.2018 по 22.11.2020р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
заступник директора ТОВ "Аркада-житлосервiс" з 08.11.10р. i до теперiшнього часу (основне мiсце роботи); заступник директора ТОВ "Промiнь-С" з 12.03.12р. i до теперiшнього часу (за
сумiсництвом), директор ТОВ "Стальбудпроект" з 20.04.15р. i до теперiшнього часу (за сумiсництвом).

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 правлiняя

Санченко Володимир Якович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

14.11.2018
(дата)

