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ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  

01015 м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 20 (в літ. А), кімната 27. Код ЄДРПОУ 32856284 
тел./факс  (044) 390 73 89 

	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

№ 1908/2 

« 19 »  серпня 2022 р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» 

Україна, вул. Перемоги, буд. 97-А, м. Запоріжжя, 69005	
 
 

Повідомлення про укладення договору  
 
 
На виконання вимог ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства», АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА" (Код ЄДРПОУ – 43157408, надалі - Товариство), від 
імені та  в інтересах якого, на підставі Закону України «Про інститути спільного інвестування» та 
Договору про управління активами корпоративного інвестиційного Фонду № КУА-23/19 від 07 
серпня 2019 року, діє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (надалі – Компанія, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32856284, що діє на підставі Ліцензії на провадження 
професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльність з управління активами), видана Рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 255 від 26.03.2012 р., строк дії: 07.04.2012 р. - необмежений), 
повідомляє про  
укладення 18 серпня 2022р. договору купівлі-продажу цінних паперів, за наслідками виконання 
якого Товариство стане власником домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 13490997, надалі - Емітент).  Кількість акцій  
Емітента, які придбаваються Товариством, складає 18 682 121 (вісімнадцять мільйонів шістсот 
вісімдесят дві тисячі сто двадцять одна)  штук, що становить 99,592891 відсотків статутного 
капіталу Емітенту, а саме: 18 662 091 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі 
дев’яносто одну) штук простих іменних акцій Емітента номінальною вартістю - 10,00 (десять) 
гривень кожна та 20 030 (двадцять тисяч тридцять) штук привілейованих іменних акцій Емітента 
номінальною вартістю - 10,00 (десять) гривень кожна. 

 
З повагою,  
Голова Правління ПрАТ «КУА  
«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»                                                  І.В. Скоренко 
 


		2022-08-22T15:41:08+0300




