
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство «Страхова 

компанiя «Страховий капiтал України» 

2. Код за ЄДРПОУ 33152597 

3. Місцезнаходження 
03039, мiсто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, 

корпус 3 

4. Міжміський код, телефон та факс 044 525 49 48 525 49 86 

5. Електронна поштова адреса sorochenko@dspgroup.org 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації 

http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків голосуючих акцій 

II. Текст повідомлення 

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного 

товариства, станом на 20.04.2015 року, отриманим 21.04.2015 року вiд Депозитарiю ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України", вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 

вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй юридичної особи Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «КАМIА» (код ЄДРПОУ 31605151, мiсцезнаходження: 08700, 

Київська обл., м. Обухiв, вул. Київська, 127), що володiла простими iменними акцiями у кiлькостi 

5 000 (п’ять тисяч) шт., що складало 50% голосуючих акцiй Товариства, зменшився на 5 000 (п’ять 

тисяч) шт. акцiй i становить 0 (нуль) шт. акцiй, що складає 0% голосуючих акцiй Товариства. 

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного 

товариства, станом на 20.04.2015 року, отриманим 21.04.2015 року вiд Депозитарiю ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України", вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 

вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй юридичної особи Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «КАМIА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33646294, мiсцезнаходження: 

03039, м. Київ, вул. Голосiївська, буд. 7, корп. 3), що володiла простими iменними акцiями у 

кiлькостi 4 975 (чотири тисячi дев’ятсот сiмдесят п’ять) шт., що складало 49,75% голосуючих 

акцiй Товариства, зменшився на 4 975 (чотири тисячi дев’ятсот сiмдесят п’ять) шт. акцiй i 

становить 0 (нуль) шт. акцiй, що складає 0% голосуючих акцiй Товариства. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Сороченко Мирослав Володимирович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

22.04.2015 

(дата) 

 


