
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я", 

ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вулиця Гарматна, будинок 6 (надалі - 
Товариство), повідомляє, що  позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 
11.07.2019 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок 
додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства. 

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом розміщення акцій додаткової 
емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції. 

Загальні тип, кількість і номінальна вартість розміщуваних Банком акцій:  192 050 (сто 
дев’яносто дві тисячі п’ятдесят) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування,  
номінальною вартістю 26,04 грн. (двадцять шість гривень 04 копійки) за одну акцію, загальною 
номінальною вартістю 5 000 982,00 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві гривні 00 коп.). 

Ринкова вартість акцій становить 26,04 грн. (двадцять шість гривень 04 копійки) за одну акцію. 
Ціна розміщення (продажу) однієї акції становить 26,04 грн. (двадцять шість гривень 04 

копійки). 
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне 

право. 
Переважне право на придбання акцій додаткової емісії мають акціонери, які є власниками 

простих іменних акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, 
тобто станом на 11.07.2019 року.  

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, визначається пропорційно 
частці належних акціонерові простих акцій у загальній кількості простих іменних акцій станом на 
11.07.2019 року. При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації 
переважного права, становить не ціле число, така кількість округляється до цілого числа у бік 
зменшення. 

Строк реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії: з 09 вересня 2019 
року по 07 жовтня 2019 року включно. 

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії 
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що 

пропонуються до розміщення, в строк з 09 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року включно, подають 
на ім’я Генерального директора Товариства письмову заяву про придбання акцій (далі – Заява). 

В Заяві повинно бути зазначено: 
1) дані для ідентифікації особи акціонера: для фізичної особи: прізвище, ім’я та, за наявності, - 

по-батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за відсутності – паспортні дані); 
адреса місця реєстрації; для юридичної особи: повне найменування, ідентифікаційний код, 
місцезнаходження; 

2) кількість акцій, що придбавається акціонером; 
3) посилання на те, що акціонер ознайомлений та зобов’язується дотримуватися умов цього 

рішення про емісію акцій;  
4) дата складання заяви; 
5) контактні дані (телефон, факс, e-mail). 
Заява від акціонера-фізичної особи засвідчується особистим підписом заявника – фізичної особи 

та подається до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою (разом з документами, 
що підтверджують повноваження відповідно до законодавства України). 

Заява від юридичної особи засвідчується особистим підписом керівника та скріплюється печаткою 
(за наявності) юридичної особи або підписом уповноваженої особи та подається до Товариства особисто 
керівником або уповноваженою особою з додаванням документів, що підтверджують повноваження 
відповідно до законодавства України. 

Приймання Заяв здійснюється у робочі дні з 09 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року 
включно з 09:00 години до 17:00 години за місцезнаходженням Товариства: 03067, м. Київ, вул. 
Гарматна, 6. 



У разі, якщо протягом встановленого строку (з 09 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року 
включно) акціонер не подав Товариству заяву на придбання акцій, вважається, що такий акціонер 
відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. 

Акціонер, який протягом установленого строку подав заяву про придбання акцій, повинен 
здійснити оплату акцій виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривнях) в сумі, 
яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. 

Оплату має бути здійснено в строк з 09 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року у безготівковій 
формі за наступними реквізитами: рахунок 26501000000096 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, 
МФО 305749, призначення платежу: «Оплата акцій додаткової емісії ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» без ПДВ». 

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на вказаний рахунок 
Товариства.  

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій під час реалізації 
переважного права та у разі оплати вартості акцій з дотриманням визначених вище умов оплати, 
Товариство видає акціонерові письмові зобов'язання про продаж акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з 
дати отримання коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу 
розміщення акцій. 

У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання 
яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має 
переважне право, різницю Товариство повертає акціонерові протягом 30 календарних днів з дати 
закінчення другого етапу розміщення акцій. 

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив їх з 
порушенням визначених вище умов оплати, письмове зобов’язання про продаж акцій такому 
акціонерові не видається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дати 
закінчення другого етапу розміщення акцій. 

У разі, якщо протягом встановленого строку реалізації переважного права на придбання акцій, 
акціонер подав заяву про придбання акцій, що розміщуються, але не здійснив оплату вартості цих акцій 
у визначені строки та порядку, вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого 
переважного права на придбання акцій. 

Договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви 
про придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права, 
укладаються відповідно до Рішення про емісію акцій протягом першого етапу розміщення акцій – з 08 
жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року (включно) у робочі дні з 09:00 години до 17:00 години за 
місцем знаходження Товариства. Неявка акціонера (або його представника) для укладання договору 
купівлі-продажу акцій є відмовою такого акціонера від укладання договору купівлі-продажу акцій.  

У разі надходження коштів від акціонера та наступної неявки для укладання договору купівлі-
продажу, сплачені акціонером кошти повертаються Товариством протягом 30 (тридцяти) календарних 
днів з дати закінчення другого етапу розміщення акцій. 

 
Наглядова рада ПРАТ «СК СУЗІР’Я» 
 
 


