
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

11.09.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1109-Sp 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

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    Спадло-Коляно М.Б. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "МетЛайф" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 01032 м. Київ, Комінтерну (Симона Петлюри), 14 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32109907 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0444941343, 0444941345 

6. Адреса електронної пошти 

 office@metlife.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.metlife.ua 11.09.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.09.2019 звільнено голова Ревізійної Комісії Васілатос Яніс  0 

Зміст інформації: 

У зв'язку із зміною структури регіонів групи MetLife рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МетЛайф" від 10 вересня 2019 р. припинено повноваження та 

звільнено голову Ревізійної Комісії Яніса Васілатоса (Ioannis Vasilatos). Яніс Васілатос часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi - 4 роки 5 мiсяцiв. 

10.09.2019 обрано голова Ревізійної Комісії  Санковскі Павел  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ "МетЛайф" вiд 10.09.2019 р. Павел Санковскі (Pawel Sankowski) обраний головою Ревізійної Комісії ПрАТ 

"МетЛайф". Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на посаду строком на 5 

років. До обрання на посаду, з 2009 року обіймає посаду головного бухгалтера MetLife Poland, а також Фінансового контролера регіону із 2016 року. 

10.09.2019 звільнено член Ревізійної Комісії Панайотідоу Іоанна  0 

Зміст інформації: 

У зв'язку із зміною структури регіонів групи MetLife рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МетЛайф" від 10.09.2019 р. припинено повноваження та звільнено 

члена Ревізійної Комісії Іоанну Панайотідоу (Ioanna Panaiotidou). Іоанна Панайотідоу часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi - 4 роки 5 мiсяцiв. 

10.09.2019 звільнено член Ревізійної Комісії Соботка Артур  0 

Зміст інформації: 

У зв'язку із зміною структури регіонів групи MetLife рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МетЛайф" від 10.09.2019 р. припинено повноваження та звільнено 

члена Ревізійної Комісії Артур Соботока (Artur Sobotka). Артур Соботка часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi - 4 роки 5 мiсяцiв. 

10.09.2019 обрано член Ревізійної Комісії  Димек Юстина  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ "МетЛайф" вiд 10.09.2019 р. Юстина Димек (Justyna Dymek) обрана членом  Ревізійної Комісії ПрАТ 

"МетЛайф". Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на посаду строком на 5 років. 

До обрання на посаду, з 2007 року обіймала посаду керівника відділу фінансового планування компаній групи MetLife, з червня 2019 року є фінансовим директором 

Компанії зі страхування життя MetLife у Польщі та Пенсійної компанії MetLife у Польщі. 

10.09.2019 обрано член Ревізійної Комісії Радлінська Рената  0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ "МетЛайф" вiд 10.09.2019 р. Рената Радлінська обрана членом Ревізійної Комісії ПрАТ "МетЛайф". Часткою в 

статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на посаду строком на 5 років. До обрання на посаду, 

з 2015 року є керівником підрзділів ризик менеджменту у компанії страхування життя, Пенсійної компанії та компанії управління активами MetLife у Польщі, до цього у 

2011-2015 роках займала посаду головного ризик-менежера у комапнії страхування життя PKO у Польщі. 
 


