
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
24.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 6 
(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    Шукатко Андрій Олегович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69005 Запоріжжя, Перемоги, 97-А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 13490997 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 520-22-20, (044)520-22-20 

6. Адреса електронної пошти 

 natalya.shevchuk@aska.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 

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

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку https://aska.ua/ 24.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, 

на якій 

розміщений 

протокол 

загальних зборів 

акціонерів/засіданн

я наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 23.04.2019 5 000 000 894 010 559 https://aska.ua/ 

Зміст інформації: 

23.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019) прийнято рiшення схвалити укладення 

значних правочинiв iз Публiчним акцiонерним товариством "Перший Український Мiжнародний Банк" (Код ЄДРПОУ 

14282829) в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних 

Загальних зборiв Товариства, а саме: договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без обмеження строку дiї з дати їх 

укладання та з правом подальшої пролонгацiї. Сукупна вартiсть договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн. 

протягом року. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 894 010 тис. грн. Спiввiдношення 

складає 559%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18668276 шт., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєструвались у зборах 18662090 шт., з яких 100% голосували за прийняте рiшення. 

2 23.04.2019 200 000 000 894 010 22 371 https://aska.ua/ 

Зміст інформації: 

23.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2010) прийнято рiшення схвалити укладення 

Товариством на строк до проведення Товариства наступних чергових щорічних зборів Товариства укладення значних 

правочинiв, що будуть вчинятись (укладатись) Товариством з дати прийняття  рішення, що стосуватимуться 

страхування та/або перестрахування, за умовами яких ринкова вартість майна або послуги, що є предметом таких 

правочинів (договорів)  перевищуватиме 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.  

Сукупна вартiсть договорiв не повинна перевищувати 200 млрд. грн. протягом року. Вартiсть активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi 894 010 тис. грн. Спiввiдношення складає 22371%. Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй 18668276 шт., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались у зборах 18662090 шт., з 

яких 100% голосували за прийняте рiшення. 

 


