
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“ПРЕСТИЖ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
38272117

03142, м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37
(044) 38-39-145 (044) 38-39-145
info@prestige-ic.com.ua

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.prestige-ic.com.ua/ua/about/issuer_info/

Відомості про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 10
відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
На Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" (далі - Страхова компанія "ПРЕСТИЖ") 17.04.2018 р.
(протокол 8) було прийнято рішення про приватне розміщення простих іменних акцій в кількості
5000 (п’ять тисяч) штук номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривен кожна, частка від
статутного капіталу - 25,0%.

7. Вид особливої інформації

Сума цінних
паперів, що

розміщуються

(тис. грн)

Частка від
статутного
капіталу

(у відсотках)

Кількість цінних
паперів, що

розміщуються (шт.)

Дата
прийняття
рішення

Вид цінних
паперів, що

розміщуються
/п

Акція проста1 17.04.2018 5000 5000,0 25,0

Розмір збільшення статутного капіталу Страхової компанії "ПРЕСТИЖ" шляхом
додаткового випуску акцій становить 5,0 (п’ять) мільйонів грн. На дату прийняття рішення про
приватне розміщення акцій власниками пакетів акцій (10% і більше ) є три фізичних осіб, зокрема:
особа 1 володіє 7 498 простих іменних акцій, що становить 49,9867% статутного капіталу
Страхової компанії "ПРЕСТИЖ"; Особа 2 володіє 3 749 простих іменних акцій, що становить
24,9933% статутного капіталу Страхової компанії "ПРЕСТИЖ"; особа 3 володіє 1 955 простих
іменних акцій, що становить 13,0333% статутного капіталу Страхової компанії "ПРЕСТИЖ".

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони розміщуються до
загальної номінальної вартості акцій Страхової компанії “ПРЕСТИЖ”, які знаходяться в обігу, до
розміру статутного капіталу Страховою компанії "ПРЕСТИЖ" на дату прийняття цього рішення:
33,3 %.

Кожною простою акцією Страховою компанії "ПРЕСТИЖ" її власнику - акціонеру
надається однакова сукупність прав, які передбачені Статутом Страховою компанії "ПРЕСТИЖ"
та законодавством України, включаючи права на:

- участь в управлінні Страховою компанії "ПРЕСТИЖ";
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Страховою компанії "ПРЕСТИЖ" частини його майна або

вартості частини майна Страховою компанії "ПРЕСТИЖ";



- переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
- отримання інформації про господарську діяльність Страховою компанії "ПРЕСТИЖ".
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в національній валюті України

(гривні) шляхом перерахування коштів та поточний рахунок Товариства.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:

фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть використані на збільшення розміру
статутного капіталу Страховою компанії "ПРЕСТИЖ" та планується направити господарчу
діяльність товариства.

Конвертація акцій не передбачається.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
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