
Відомості  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року 

 

Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» (надалі – надавач фінансових послуг) 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

власника істотної 

участі у надавачі 

фінансових послуг 

Тип 

особи 

Інформація про 

особу 
Участь особи в надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових 

послуг 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Grazer Wechselseitige 

Versicherung 

Aktiengesellschaft/ 

Грацер Вексельзайтіге 

Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт 

 

ЮО Місце реєстрації, 

Місцезнаходження: 

Herrengasse 18-20, 

8010 Graz, 

Austria/вул. 

Херренгассе, 18-20, 

м. Грац, 8010, 

Австрія 

 

Ідентифікаційний 

код:  

FN 37748 m 

 

99,917012 0,082986 100 АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт» (Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaf) є акціонером надавача фінансових 

послуг із часткою у статутному капіталі надавача 

фінансових послуг у розмірі 99,917012% 

 

АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт» (Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaf) належить частка у розмірі 100 % у 

статутному капіталі ТОВ "Інтерсекурітас-Бетрібс-

Сервіс ГмбХ" (Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH), 

якому належить 0,041493% акцій надавача фінансових 

послуг. 

 

ТОВ "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ" належить 

частка у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "ГВБ 

Бетайлігунгс-ГмбХ" (GWB Beteiligungs-GmbH), якому 

належить 0,041493% акцій надавача фінансових послуг. 

 

Дата і номер рішення Національного банку України / 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про 

надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в 

надавачі фінансових послуг відсутні. 

 



2 Mutual insurance company 

«GRAWE-

Vermögensverwaltung» 

Товариство взаємного 

страхування 

«Граве - 

Фермьогенсфервальтунг» 

ЮО Місце реєстрації, 

Місцезнаходження: 

Herrengasse 18-20, 

8010 Graz, 

Austria/вул. 

Херренгассе, 18-20, 

м. Грац, 8010, 

Австрія 

 

Ідентифікаційний 

код: FN56578 d 

 

0 100 100 Через АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт» (Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaf) (100%), яке є акціонером надавача 

фінансових послуг із часткою у статутному капіталі 

надавача фінансових послуг у розмірі 99,917012% 

 

АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт» (Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaf) належить частка у розмірі 100 % у 

статутному капіталі ТОВ "Інтерсекурітас-Бетрібс-

Сервіс ГмбХ" (Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH), 

якому належить 0,041493% акцій надавача фінансових 

послуг. 

 

ТОВ "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ" належить 

частка у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ "ГВБ 

Бетайлігунгс-ГмбХ" (GWB Beteiligungs-GmbH), якому 

належить 0,041493% акцій надавача фінансових послуг. 

 

Дата і номер рішення Національного банку України / 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про 

надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в 

надавачі фінансових послуг відсутні. 

 

 

Відповідальна особа 

ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»,  

що діє на підставі рішення Правління надавача фінансових послуг 

№10 від 31 травня 2021 р. 

 

 

 

 

___________________ Анастасія Полинь 

Виконавець: Анастасія Полинь 

тел.: +38 067 270 08 05 

 

 

 


