
 

08.10.19  Вих.№394 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента. 

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування» 

2. Організаційно-правова форма. 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження. 

04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, оф.15 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи. 

34692526 

5. Міжміський код та телефон, факс. 

044-299-78-87, (факс) 044-299-70-79 

6. Адреса електронної пошти. 

info@eurotravelins.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.eurotravelins.com.ua 

(адреса сторінки) 

08.10.2019 

(дата) 

ІІІ. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 
Рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейське туристичне страхування» (протокол 

№1903 від 08.10.2019 року): 

У зв’язку з закінчення повноважень Членів Наглядової ради попереднього обрання строком з 08.10.2018 року по  

07.10.2019 року, на посаду Членів Наглядової Ради переобрано: 

Членом Наглядової Ради Маркова Георгі Іванова (Markov Georgi Ivanov), паспорт серія 647141561 від  

03.07.2017. Призначений на посаду строком до 30.04.2020 року. Представник акціонера АТ «Євроінс Іншуранс 

груп». .Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В перiод з лютого 2018 року по жовтень 2019 рiк 

обiймав посаду Заступника Голови Правлiння АТ «Євроінс Іншуранс Груп», Софія (Болгарія). Непогашеної 

судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 

має.  

Членом Наглядової Ради Ніколова Янко Георгієва (Nikolov Yanko Georgiev), паспорт серія 382973402 від 

13.10.2014. Призначений на посаду строком до 30.04.2020 року. Акціонер. Розмір пакета акцій – 1 акція, що 

становить 0,00001% в статутному капіталі емітента. В перiод з 2016 по 2018 рiк обiймав посаду Керівника 

страхового ринку поза ЄС а АТ «Євроінс іншуранс Груп», Софія, Заступника Голови Правління в ПАТ «Страхова 

компанія «Євроінс Україна», Голови Наглядової Ради ПАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна». Непогашеної 

судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 

має. 

Членом Наглядової Ради Бетову Румяну Гешеву (Betova Rumyana Gesheva), паспорт серія 383861202 від 

09.03.2016 р. Призначена на посаду строком до 30.04.2020 року. Представник акціонера АТ «Євроінс Іншуранс 

груп». Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В перiод з 2014 по 2019 рiк обiймала посаду 

Виконавчого директора у Euroisn Plc, Софія (Болгарія). Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих 

мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.  

 

IV. Підпис 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

 

Голова Правління 
(посада) 

___________ 
(підпис) 

___М.М.Бойчин______ 
(прізвище та ініціали керівника) 

 

      М.П. 
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