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26/ЕД – 2  

від 10.09.2019 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

 

 

 

Про несвоєчасне розкриття особливої інформації 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» з метою 

виконання пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів та фондового ринку України № 2826 від 03.12.2013 

(далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої 

інформації про зміну складу посадових осіб, що виникла 30.04.2019 року на 

підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Кардіф», які 

відбулись 30 квітня 2019 року (протокол №2-19 від 30.04.2019 р.). 

 

Несвоєчасне оприлюднення особливої інформації відбулося з технічних 

та внутрішніх організаційних причин.  

 

02.05.2019 р. особлива інформація про заміну складу посадових осіб 

емітента була розміщена на офіційному сайті ПрАТ «СК «Кардіф» 

(http://cardif.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/INFO-

1_GSM_SB_members.pdf) та була подана НКЦПФР (Вх.: 02.05.2019 16:22:42, 

№31019) згідно з Положенням.  

 

 

 

Генеральний директор  

ПрАТ «СК «Кардіф»  _______________  О. О. Романенко 
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27/ЕД – 2  

від 10.09.2019 

 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

 

 

 

Про несвоєчасне розкриття особливої інформації 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» з метою 

виконання пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів та фондового ринку України № 2826 від 03.12.2013 

(далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої 

інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, що виникла 30.04.2019 року на підставі рішення 

Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Кардіф», які відбулись 30 квітня 2019 

року (протокол №2-19 від 30.04.2019 р.). 

 

Несвоєчасне оприлюднення особливої інформації відбулося з технічних 

та внутрішніх організаційних причин.  

 

02.05.2019 р. особлива інформація про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів була розміщена на офіційному 

сайті ПрАТ «СК «Кардіф» (http://cardif.com.ua/wp-

content/uploads/2018/12/INFO-2_GSM_Preliminary_approval.pdf) та була 

подана НКЦПФР (Вх.: 02.05.2019 16:24:06, №31024) згідно з Положенням.  

 

 

 

 

Генеральний директор  
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