
    
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ОДЕСЬКА 

РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  31277606 

3. Місцезнаходження емітента 65058  м. Одеса вул. Довженка, будинок 6-А 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  0487771850 0482347525 

5. Електронна поштова адреса емітента  vitigin@orsk.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

www.orsk.com.ua 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 

бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 

2. Текст повідомлення 
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  "ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 03.03.2017 

було отримано від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким 

надсилатиметься письмове повідромлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 

27.02.2017. Відповідно до отриманої інформації частка акціонера юридичної особи-МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК, 

Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру: 1484955, місцезнаходження: 2 поверх, О'Ніл 

Маркетинг Ассоушіейтс Білдінг, Уікемс Кей ІІ, п/с 3174, м. Роуд Таун,  Тортола,  VG 1110, Британські Віргінські 

Острови, якому належить 10 і більше відсотків акцій у загальній кількості акцій емітента змінилася (зменшилася) з 

17,249% до 0.000%, у тому числі частка акціонера МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК у загальній кількості голосуючих акцій 

змінилася (зменшилася) з 17,249% до 0.000%. Розмір частки акціонера МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК до зміни розміру 

пакета акцій: в загальній кількості акцій - 17,249% ; в загальній кількості голосуючих акцій - 17,249%.  Розмір частки 

акціонера МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК після зміни розміру пакета акцій: в загальній кількості акцій - 0.000%; в 

загальній кількості голосуючих акцій - 0.000%. ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  "ОДЕСЬКА 

РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 03.03.2017 було отримано від Публічного акціонерного товариства 

"Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідромлення про проведення 

загальних зборів акціонерного товариства станом на 27.02.2017. Відповідно до отриманої інформації частка акціонера 

юридичної особи-МАЛТІНЕШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД, Ідентифікаційний код з торговельного, судового або 

банківського реєстру 1018221, місцезнаходження: X24 де Кастро Стріт, Уікхемз Кей І, Акара Білдінг, м. Роуд Таун,  

Тортола, Британські Віргінські Острови у загальній кількості акцій змінилася(зменшилася) з 12.751% до 0.000%, у тому 

числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася(зменшилася)з 12.751% до 0.000%. Розмір частки акціонера 

МАЛТІНЕШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД до зміни розміру пакета акцій: в загальній кількості акцій - 12.751%; в 

загальній кількості голосуючих акцій - 12.751%.  Розмір частки акціонера МАЛТІНЕШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД 

після зміни розміру пакета акцій: в загальній кількості акцій - 0.000%; в загальній кількості голосуючих акцій - 0.000%. 

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  "ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 03.03.2017 

було отримано від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким 

надсилатиметься письмове повідромлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 

27.02.2017. Відповідно до отриманої інформації частка акціонера юридичної особи-ФІНЕРТОН ЛІМІТЕД, 

Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 503257, місцезнаходження: 3-й поверх, Женева 

Плейс, Вотерфрант Драйв, Роуд-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови  у загальній кількості акцій 

змінилася(збільшилася) з 22.000% до 24.750%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 

змінилася(збільшилася) з 22.000% до 24.750%. Розмір частки акціонера ФІНЕРТОН ЛІМІТЕД до зміни розміру пакета 

акцій: в загальній кількості акцій - 22.000% ; в загальній кількості голосуючих акцій - 22.000 %.  Розмір частки акціонера 

ФІНЕРТОН ЛІМІТЕД після зміни розміру пакета акцій: в загальній кількості акцій - 24.750%; в загальній кількості 

голосуючих акцій - 24.750%. 

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. Найменування посади. 

 

Генеральний директор                            ____________              Iтигiн Владислав Анатолiйович 

  М.П. 

03.03.2017 

 

 


