
 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
  цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента 

 І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР"Я" 
2. Код за ЄДРПОУ 
22891956 
3. Місцезнаходження 
03067 м. Київ вул. Гарматна, 6 
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442392996 0442392999 
5. Електронна поштова адреса 
suzirya94@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття  
інформації 
www.suzirya.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про  
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2  
розділу ІІІ цього Положення 
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з  
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного  
пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства 

 ІІ. Текст повідомлення 
1).ПрАТ "Страхова компанія "Сузір"я" (надалі - Товариство), повідомляє, що 19.04.2018р. від особи, що  
здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі ПАТ "Укрексімбанк" (код ЄДРПОУ 
00032112, 
 місцезнаходження: 03150,м. Київ, вул. Антоновича, 127) надійшло повідомлення про зміну власників 
акцій, а  
саме: змінилась (збільшилась) частка Покровського Ростислава Леонідовича (код: 2440108916). 
Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:  
49,6%, в тому числі голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій 49,6%. 
Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет 
акцій:  
59,6%, в тому числі голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій 59,6%. 
Зміна відбулась на підставі Договору дарування цінних паперів від 16.04.2018р., посвідченого приватним  
нотаріусом Київського міського нотаріального округу Циганенко Л.В., зареєстровано в реєстрі №202, серія  
та номер бланку ННВ 294440. 

 ІIІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,  
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. 
 Генеральний директор        Оксененко Н.С. 
            19.04.2018 

  


