
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента 

 

3. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення 

 

N 

з/п 

Дата 

державної 

реєстрації 

змін до 

статуту 

Розмір 

статутного 

капіталу до зміни 

розміру 

статутного 

капіталу (тис. 

грн) 

Сума, на яку  

збільшується 

статутний капітал 

(тис. грн) 

Розмір 

статутного 

капіталу після 

збільшення (тис. 

грн) 

Спосіб збільшення 

статутного 

капіталу 

Кількість голосуючих 

акцій за результатом 

збільшення статутного 

капіталу (шт.) 

Частка голосуючих акцій у 

загальній кількості акцій за 

результатом збільшення статутного 

капіталу (у відсотках) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

1 

  

02.03.2020 

  

41 130.0 

  

11 025.5 

  

52 155.5 

  

шляхом розміщення 

додаткових акцій 

існуючої 

номінальної 

вартості за рахунок 

додаткових внесків 

(без здійснення 

публічної 

пропозиції) 

  

5 215 550 100% 

  

Зміст інформації: 

Дата державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу: 02.03.2020 р.; 

Дата прийняття рішення про збільшення статутного капіталу: 14.11.2019 р.; 

Назва уповноваженого органу Товариства, що прийняв рішення про збільшення статутного капіталу: Загальні збори акціонерів 

Причини, які обумовили прийняття рішення про збільшення статутного капіталу: необхідність дотримання відповідності діяльності Товариства п. 60 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ № 913 від 07.12.2016 

р., а також вимогам Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №850 від 07.06.2018 р. 

Спосіб збільшення статутного капіталу: шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної 

пропозиції); 

Відомості про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його збільшення: 41 130 000,00 грн. 

Розмір статутного капіталу після збільшення: 52 155 500,00 грн. 

Сума, на яку збільшився статутний капітал: 11 025 500,00 грн. 

Частка (у відсотках), на яку збільшився статутний капітал: 26,81% 

Кількість голосуючих акцій станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 5 215 550 

Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального 

депозитарію цінних паперів: 100% 

 


