Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
________________24.05.2019___________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ ________________1-241______________________
(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)
В.о. Голови Правлiння

Носова Юлія Вячеславівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ
32942598
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 371-17-17
6. Електронна поштова адреса
info@insk.com.ua
6. 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.
ДУ «АРІФРУ»
21676262

УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному вебсайті учасника фондового ринку

24.05.2019
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості 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

24.05.2019

86902500.00

115870

75

Зміст інформації:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 25 травня 2020 року, предметом яких може бути в
тому числі, але не виключно, послуги страхування та перестрахування, розміщення коштів страхових резервів, залучення додаткових
грошових коштів у національній та іноземній валюті, угоди з нерухомістю, гранична сукупна вартість яких не перевищує 86 902 500,00
(вісімдесят шість мільйонів дев’ятсот дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок. Надати повноваження щодо укладання таких значних правочинів,
з правом передоручення голові виконавчого органу Товариства за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням
Наглядової ради, на строк з «24» травня 2019 року по «25» травня 2020 року включно.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 246 000 000 штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
- 246 000 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 246 000 000 штук та "проти" - 0 штук.

