Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Супрун Євген Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.11.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Антоновича, буд. 122
4. Код за ЄДРПОУ
34240804
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 393-09-92 (044) 393-09-92
6. Електронна поштова адреса
ibaluev@digins.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.11.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

228 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

28.11.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.digins.ua/o-kompanii/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 28.11.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

23.11.2018

500000

60662

824.24

Зміст інформації:
23.11.2018 року Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (Протокол №28 вiд 23.11.2018 р.) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством, в особi Генерального директора Товариства, протягом не бiльш як одного року з дати цих
позачергових загальних зборiв. Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори;
договори страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (в тому числi, але не виключно:
договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових
прав, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не
повинна перевищити 500 000 тис. грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування
сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських
договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 60 662 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 824,24%. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй - 11 640 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента – 11 640 штук, кiлькiсть
голосуючих акцiй ,що проголосували "за" прийняття рiшення - 11 640 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття
рiшення - 0 шт.

