
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 
УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

Проміжна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правління Базилевська Н.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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)

за          квартал              року4 2021

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

25399836
Велика Васильківська, 65, м. Київ, 03150

044 490-59-10, 044 490-59-11, 044 490-59-11
info@grawe.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Приватне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27.01.2022

№ 24/03

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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 (у разі здійснення оприлюднення)

Проміжну інформацію 
розміщено на  власному веб-
сайті учасника фондового 
ринку

http://www.grawe.ua/zvitnist-laif/

(URL-адреса сторінки)

27.01.2022

(дата)

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X

3. Інформація про посадових осіб емітента. X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента; X

    2) інформація про облігації емітента;

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

    4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі.

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом. 
17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки. X

До пункту 3 Змiсту:. Інформація про посадових осіб емітента.
Згідно штатного розпису Емітента посада Головного бухгалтера не передбачена. Андреєву Ірину Анатоліївну,
Фінансового директора Емітента, призначено особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
підприємства.
До пункту 4 Змiсту: Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
- пiдпункт 2) інформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
- пiдпункт 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Емітент не заповнює інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість 
реалізованої продукції (розкриття якої передбачено підприємствами переробної, добувної промисловості або 
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води) у зв'язку із здійсненням виключно страхової діяльності, 
яка не передбачає розкриття подібної інформації.
До пункту 5 Змiсту: Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
- пiдпункт 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi Емітент не здiйснює 
емiсiю облiгацiй;
- пiдпункт 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi 
Емітент не здiйснював емiсiю iнших цiнних паперiв;
- пiдпункт 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi Емітент не 
мав в обiгу i не здiйснював емiсiю похiдних цiнних паперiв.
В звiтному кварталi Емiтент не здiйснював випуск та розмiщення акцiй та не проводив викуп власних акцій.
До пункту 6 Змiсту: Відомості щодо участі емітента в юридичних особах - Емітент не заповнює відомості щодо 
участі Емітента в інших юридичних особах, оскільки не являється учасником в інших юридичних особах.
До пункту 7 Змiсту: Інформація щодо корпоративного секретаря - Емітенте нзаповнює інформацію щодо посади 
корпоративного секретаря, у зв'язку з відсутністю у Емітента даної посади.
До пункту 8 Змiсту: Iнформацiя про вчинення значних провочинiв - не заповнюється, оскiльки у звiтному
перiодi значнi правочини, які вплинули на проміжну фінансову звітність Емiтентом не вчинялися.
До пункту 9 Змiсту: Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi Емітентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 
заiнтересованiсть - не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi правочини iз заiнтересованiстю та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть Емiтентом не вчинялися.
До пункту 11. Змiсту: Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не заповнюється,
оскiльки у звiтному перiодi Емітент не мав в обiгу власних облiгацiй та не здiйснював емiсiю облiгацiй.
До пункту 12. Змiсту: Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - в звiтному перiодi Емітент не здiйснював 
конвертацiю цiнних паперiв.
До пунктів 13. Змiсту: Про замiну управителя;14 Змісту: Iнформацiя про керуючого iпотекою; 15 Змісту: Iнформацiя 
про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; 16 Змісту: Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення 
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; 17 Змісту: Iнформацiя про iпотечне покриття; 
18 Змісту: Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв; 19 Змісту: 
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 20 Змісту: Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї 
цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будiвництва) - не заповнюються, оскiльки у звiтному перiодi такої iнформацiї у Емiтента 
невиникало.
до пункту 21. Змісту: Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку - не заповнюється, оскiльки Емітент скаладає промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
до пункту 22. Змісту: Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 
фiрмою) - не заповняється, оскільки промiжна фiнансова звiтнiсть не була перевiрена аудитором (аудиторською 
фiрмою).

© SMA 253998364 кв. 2021 р.



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:

65.11

65.12

65.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Страхування життя

Перестрахування

Інші види страхування, крім страхування життя

3. Територія (область) м. Київ
23.03.1998

26903119,20

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   267. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   Загальні збори акціонерів;Наглядова рада; Правління
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 
засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 
юридичної особи, 
якщо засновник – 
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 
юридична особа

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

"Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 
Акцієнгезельшафт"

9888055Херенгассе 18-20, 8010, м. Грац, 8010, 
АВСТРІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ»

4665789вул. Херренгассе 18-20, м. Грац, 8010, 
АВСТРІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інтерсекурітас- Бетрібс-Сервіс ГмбХ»

9746972вул. Фрауенгассе 2, м. Грац,, 2010, 
АВСТРІЯ
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1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

3) IBAN

6) IBAN

UA 56 300528 0000026502001345769

UA 56 300528 0000026502001345769
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії Дата 

видачі
Орган державної влади, що 

видав ліцензію
Дата 

закінчення 
дії ліцензії 

(за 
наявності)

1 2 3 4 5

страхування життя 25399836 01.11.2010 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
УКРАЇНИ

Опис:  З 08.02.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ
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V. Інформація про посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради

Ерік Веннінгдорф
1953
Технікум, Данія, 1974, Бізнес Інженерія, технік- механік;
Поліцейська академія, Копенгаген, 1979, офіцер поліції

42

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Представник акціонера.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду та 
Статутом Емітента.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має.
Попередні посади:
01.01.2013 – 30.06.2017 – член Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт; 
з 01.01.2013 – член Правління ГРАВЕ Фермьогунгсфервальтунг;
з 02.07.2014: член Правління Г+Р Лізинг Гезельшафт мбХ;
12.06.2014 – 10.06.2016: член Наглядової Ради ВБ Фербунд Бетайлігунг е.Г. 10.06.2016 – 
01.12.2016 член Наглядової Ради Штарт Баушпаркассе АГ; 20.03.2014 – 19.03.2018 - член 
Наглядової Ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ;
з 29.06.2009 член Наглядової Ради Хаузер Кайблінг Саілбан Ліфт ГмбХ та Ко КГ; з 15.03.2013 – 
член Наглядової Ради Бруль Каллмус Банк АГ;
з 15.03.2013 - член Наглядової Ради Капітал Банк АГ;
з 25.03.2013 - член Наглядової Ради ХІПО Ферзіхерунг.;

Заступник голови Наглядової влади

Пауль Свобода
1980
Економічний університет, м. Грац, 2004 рік, управління бізнесом, бакалавр;
Університет ім. Карла Франца, м. Грац, 2005 рік,
філософія та славистика;

11

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду 
Емітента та Статутом Емітента.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обіймав/є посади: член Правління ГРАВЕ Страхування, Марибор; член Правління ГРАВЕ Елсіг, 
Косово; член Правління ГРАВЕ Косово; член Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг
Акцієнгезельшафт, Грац.; Голова Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 
Акцієнгезельшафт; член Наглядової Ради Товариства, голова Наглядової ради Товариства
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради

Клаус Шайтегель
1967
вища

30

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду 
Емітента та Статутом Емітента.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обіймав/є посади: член Правління ГРАВЕ Страхування, Марибор; член Правління ГРАВЕ Елсіг, 
Косово; член Правління ГРАВЕ Косово; член Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг
Акцієнгезельшафт, Грац.; Голова Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 
Акцієнгезельшафт; член Наглядової Ради Товариства, голова Наглядової ради Товариства

Член Наглядової ради

Райтер Гернот
1968
вища

28

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду 
та Статутом Емітента.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обіймав/є посади: Член Правління ГРАВЕ Хорватія, м. Загреб; начальник департаменту зі 
страхування життя, АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт», м. Грац, 
Австрія, Голова Правління ГИПО - Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт, м.Грац, Австрія; член
Наглядової ради Товариства.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Правління

Базилевська Наталія Володимирівна
1974
вища

24

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Емітента, Положенням 
про Правління Емітента.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Часткою у статутному 
капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має.
Посадова особа займає посаду Голови Правління ПрАТ СК «ГРАВЕ Україна», м. Київ, Україна

Член Правління

Єтмір Краснічі
1976
вища

17

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було, д/н, -, 
д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Емітента, Положенням 
про Правління Емітента.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Часткою у статутному 
капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має. 
Обіймав посади:
травень 2011 р.– вересень 2012 р. – керуючий директор АТ "ГРАВЕ Косово" страхування життя»,
жовтень 2012 р.– червень 2014 р. – менеджер по роботі з клієнтами з
питань життя та здоров’я у Австрії та центрально – західній Європі АТ «Свіс Ре Юроп», вересень 
2014 р.– липень 2018 - керуючий директор АТ «ГРАВЕ Косово страхування життя».
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Фінансовий директор

Андреєва Ірина Анатоліївна
1971
вища

30

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підприємства і посади не було., д/н, 
д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Часткою у статутному капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має. 
Оскільки програмне забезпечення не дає змоги залишити поля незаповненими, відсутність дати
обрання позначена одиницями.
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VII. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі-

каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.11.2010 1016/1/10 Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
UA4000102586 11163,12 2410 26903119,20 100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється

Акція проста 
документарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні
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2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими обмежено (шт.)

Міжнародний 
ідентифікаційний

 номер

Кількість 
акцій 

у випуску (шт.)

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)

1 2 5 6 73 4 8
05.11.2010 26903119,20 0 0UA4000102586 24101016/1/10 0

Опис: Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації.
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ХV. Проміжний звіт керівництва

Упродовж звітного періоду у Емітента не мали місця важливі події, які вплинули на проміжну 
фінансову звітність. Будь-які ризики та невизначеності для звітування відсутні.
Діяльність Емітента здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та 
внутрішніх політик компанії.
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