
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
28.04.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 
 

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). 

 

Генеральний директор    Яхниця Ігор Олександрович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "САТІС" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 03028, м.Київ, Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 22963118 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 044 502-10-38, 044 502-10-38 

6. Адреса електронної пошти: 

 office@satis.kiev.ua 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://www.satis.kiev.ua 28.04.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 27.04.2020 9 077,2 36 308,8 25 

Зміст інформації: 

Відповідно до прийнятого рішення на Загальних зборах акціонерів від 27.04.2020 року  (Протокол ЗЗА №46  від 

27.04.2020 року). 

Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської 

діяльності протягом одного року. 

 

Станом на 10-00 год. 27.04.2020р. для участі у ЗЗА зареєструвалися 2 (два) Акціонери (представники акціонерів), які 

володіють в сукупності 1 508 546 (одним мільйоном п'ятсот восьма тисячами п'ятсот сорока шістью) голосами, що 

складає 91,292249% голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі ПрАТ "СК "САТІС", які сукупно є 

власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 
 

Результати голосування: 

"ЗА" - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів; 

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів; 

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів; 

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів. 

 

 


