
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента 

 

Додаток 2  

до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів  

(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ) 

1. ВІДОМОСТІ 

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 

25 відсотків статутного капіталу 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних 

паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються 

(шт.) 

Сума цінних паперів, 

що 

розміщуються  (тис. 

грн) 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

1 14.11.2019 Акції прості 

іменні 

1 102 550 11 025,5 26,81% 

 

Зміст інформації: 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 14 листопада 2019 р., прийняте 

рiшення про емісію 1 102 550 (одного мільйону сто двох тисяч п’ятсот п’ятдесят) штук простих 

іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) кожна, загальною 

номінальною вартістю 11 025 500,00 грн. (одинадцять мільйонів двадцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 

00 копійок). Загальні збори вирішили провести розміщення акцій (без здійснення публічної 

пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 14 листопада 2019 року. До процесу розміщення 

акцій може бути (у випадку необхідності) залучено андерайтера, на підставі відповідного рішення 

Наглядової ради Товариства. 

Розмiр збiльшення статутного капiталу: 11 025 500,00 грн. (одинадцять мільйонів двадцять п’ять тисяч 

п’ятсот гривень 00 копійок). 

Цiна розмiщення акцiй: 10,20 грн. (десять гривень 20 копiйок), визначена згідно рішення Наглядової 

ради Товариства №117 від 14.11.2019 р. 

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру 

статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 26,81 %.  

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв в обiгу до розмiру статутного капiталу 

на дату прийняття рiшення про розмiщення: 100%.  

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: обсяг прав 

власників простих іменних акцій передбачений чинним законодавством та Статутом Товариства.  

Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі в національній 

валюті шляхом безготівкового переказу коштів.  

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Фінансові 

ресурси у розмірі 100 відсотків, отриманих Товариством в результаті приватного розміщення акцій, 



будуть використані на підвищення платоспроможності Товариства та виконання зобов’язань перед 

клієнтами за укладеними договорами страхування.  

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість конвертації цінних паперів не 

передбачена. 

 


