
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії 

Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» 

 

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», код за 

ЄДРПОУ 19243047, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 (надалі 

- Товариство) повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які 

відбулись 14.11.2019 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу 

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

00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме з 41 130 000,00 грн. (сорок один мільйон сто 

тридцять тисяч грн. 00 копійок) до 52 155 500,00 грн. (п’ятдесят два мільйони сто п’ятдесят 

п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій 

Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 1 102 550 (один мільйон сто дві 

тисячі п’ятсот п’ятдесят) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) 

кожна. 

 

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом розміщення акцій 

додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції. 

 

Ринкова вартість акцій становить 10,20 грн. (десять грн. 20 копійок) за одну акцію. 

 

Ціна розміщення акцій становить 10,70 грн. (десять грн. 70 копійок) за одну акцію, що є вище 

за номінальну вартість - 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) та вище ринкової вартості – 

10,20 грн. (десять грн. 20 копійок). 

 

Акціонеру, що є власником простих іменних акцій Товариства на дату прийняття рішення про 

збільшення статутного капіталу, тобто станом на 14.11.2019 року, надається переважне право 

на придбання акцій, що розміщуються, тобто право придбавати розміщувані прості акції 

Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій. У випадку, коли кількість акцій, 

на придбання яких акціонер має переважне право, складає не цілу кількість акцій, така 

кількість акцій округлюється до цілого числа у бік зменшення. 

 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству у строк з 

02.12.2019 р. по 25.12.2019 р. (включно) письмову заяву про придбання акцій (далі – заява) та 

перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним 

придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце 

проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються. 

 

У разі, якщо протягом строку з 02.12.2019 р. по 25.12.2019 р. (включно) акціонер не надав 

заяву про придбання акцій, або надав заяву про придбання акцій, але не перерахував кошти у 

сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, вважається, що акціонер 

відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій. 

 

Акціонер, який подав Товариству у визначений строк письмову заяву про придбання акцій для 

реалізації свого переважного права, перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в 

сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. 

 

Джерелом оплати акцій є виключно грошові кошти в національній валюті України (гривні). 

Кошти мають бути сплачені у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок 

Товариства. 

 

Реквізити для оплати акцій:  



IBAN - UA373510050000026509268293900 в АТ "УкрСиббанк”. Призначення платежу "Оплата 

за акції ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" згідно Рішення про емісію акцій (без здійснення 

публічної пропозиції), без ПДВ. 

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

 

В.о. Голови Правління  

Базилевська Наталія Володимирівна 


