
Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мега-Поліс» 

 
1. Загальні відомості 
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мега-Поліс»   
1.2 Код за ЄДРПОУ: 30860173 
1.3 Місцезнаходження: вул.І. Клименка, буд.23, м.Київ, 03110, Україна 
1.4 Міжміський код, телефон та факс: +38 044 249-20-20, 498-58-78  
1.5 Електронна поштова адреса: office@mega-polis.biz 
1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.mega-polis.biz 
1.7 Вид особливої інформації: Відомості про зміни в складі посадових осіб емітента 
 
2. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 
17.04.2014 року рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» припинено повноваження члена Наглядової ради приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс» Сергія Віталійовича Переломи, паспорт серії СН № 039624, 
виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.01.1996р. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента (у відсотках) - 24,96. Пан Сергій Віталійович Перелома непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Перебував на посаді з 5.09.2007р. 
 
17.04.2014 року рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» обрано членом Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» Сергія Борисовича Стогнія, паспорт серії СН № 265411, виданий Шевченківським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві 17.09.1996р. Частка у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0.  Пан Сергій 
Борисович Стогній  
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які займав протягом трьох 
останніх років – заступник директора ТОВ «Енерготехпром». 
 
17.04.2014 року рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» припинено повноваження голови Наглядової ради приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс» Костянтина Володимировича Сови, паспорт серії СН № 
437511, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 21.02.1997р. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) - 0,7239. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 5.09.2007р. 
 
17.04.2014 року рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» обрано головою Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» Костянтина Володимировича Сову, паспорт серії СН № 437511, виданий Печерським 
РУГУ МВС України в м. Києві 21.02.1997р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 
0,7239. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які займав протягом трьох останніх років – директор ТОВ «Енерготехпром». 
 
17.04.2014 року рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» припинено повноваження члена Наглядової ради приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс» Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерготехпром», 
код за ЄДРПОУ – 32309445. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 74,3161. Перебував на посаді з 5.09.2007р. 
 
17.04.2014 року рішенням Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» обрано членом Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Мега-Поліс» Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерготехпром», код за ЄДРПОУ – 
32309445.Частка у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 74,3161. Уповноважений представник ТОВ 
«Енерготехпром»  - Сова Костянтин Володимирович, паспорт серії СН № 437511, виданий Печерським РУГУ 
МВС України в м. Києві 21.02.1997р. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має 
 
3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
3.2. Генеральний директор                                                                                                          О.В. Бондар 
 
18.04.2014р. 


