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Підтверджую ідентичність таи ^̂Щ^Цщсть інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття JK
Національної комісії з ції#
зареєстрованого в Міністе|

Голова правіш
(посада)

Особлива інформація (інфор

тентами цінних паперів, затвердженого рішенням
рейдового ринку від 03 грудня 2013 року 2826,
чкм 24 грудня 2013 року за№ 2180/24712 (із змінами )
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Бридун Євгеній Володимировичш й@ v"

(прізвище та ініціали керівника)^(пі/лгпис)отечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1-І

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ”

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
03142, м. Київ обл., м. Київ, вул. Василя Стуса буд. 35-37

4. Ідентифікаційний код юридичної особи
38272117

5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 38-39-145 (044) 38-39-145

6. Адреса електронної пошти
info@prestige-ic.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

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

www.prestige-
ic.com.ua 10.09.2019

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки) (дата)

mailto:info@prestige-ic.com.ua


Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам,
контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами,
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих
акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій,

які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Ознака типу
відомостей про
набуття прямо

або
опосередковано
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її афілійованим
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Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських
формувань (для юридичної

особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського

чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади
іноземної держави про

реєстрацію юридичної особи
(для юридичної особи-

нерезидента)

Дата
повідомлення
емітента
особою , що

здійснює облік
права

власності на
акції в

депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

Повне найменування юридичної особи
- власника (власників) або прізвище,
імя, по батькові (за наявності) -

фізичної особи -власника (власників)
пакета акцій

Розмір частки
акціонера (власника)
до зміни (у відсотках

до статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера (власника)

після зміни (у
відсотках до

статутного капіталу)

з/п

10.09.2019 501 Бридун Євгеній Володимирович 2614311134 49,9866666 63,019999

Зміст інформації:

10 вересня 2019 року на адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 38272117,
місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса 35-37 - Емітент) надійшло повідомлення від Бридуна Євгенія Володимировича, інформацію щодо
паспортних даних не надав, що 09 вересня 2019 року Бридун Євгеній Володимирович придбав у власність 1955 простих іменних акцій Емітента номінальною
вартістю 1000,00 (одна тисяча) грн., що становить 13,0333 % від їх загальної кількост акцій.
До набуття контрольного пакету акцій емітента, Бридун Євгеній Володимирович був власником 7498 простих іменних акцій Емітента номінальною

вартістю 1000,00 (одна тисяча) грн., що становить 49,9866666% ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
(код ЄДРПОУ 38272117).
Після набуття права власності Бридун Євгеній Володимирович, став власником 9453 простих іменних акцій Емітента номінальною вартістю 1000,00 (одна

тисяча) грн., що становить 63,019999% статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ".
Найвища ціна однієї акції, за якою Бридун Євгеній Володимирович придбав акції Емітента протягом 12 місяців, що передують даті набуття контрольного

пакета акцій Емітента включно з датою набуття, становить 6,60 гривень за 1 шт. Протягом останніх 12 місяців, що передують даті набуття контрольного
пакету акцій Емітента (не включаючи дату набуття) Бридун Євгеній Володимировичи не придбавав прямо або опосередковано акції Емітента.
Дата набутя Бридуном Євгенієм Володимировиче контрольного пакета акцій - 10.09.2019 р.


