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

 
I. 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  
044 2392995 044 2392999 
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  
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 
II. Текст повідомлення  

1).Загальними зборами акціонерів 12 квітня 2018 р. (Протокол № 93) було прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, наступного характеру: укладання договорів страхування у 
формі добровільного та обов’язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент 
укладання таких договорів, ліцензій з подальшим одержанням страхових платежів; гранична сума – 50 
000,00тис. грн. (п’ятдесят мільйонів) гривень, що становить 77,15811% до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності за 2017 р. становить 64802,00 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій 1 050 
000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах -1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) шт. 
2).Загальними зборами акціонерів 12 квітня 2018 р. (Протокол № 93) було прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, наступного характеру: укладання договорів з довгострокових 
фінансових інвестицій; гранична сума – 50 000,00тис. грн. (п’ятдесят мільйонів) гривень, що становить 
77,15811% до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 р. становить 64802,00 тис. грн. 
Загальна кількість голосуючих акцій 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -1 050 000 (один мільйон п’ятдесят тисяч) шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят 
тисяч) шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення -  0 (нуль) шт. 
 

III. 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 Наталія Сергіївна 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
 

(дата)  
 


