
Повідомлення про виникнення особливої інформації  щодо надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Страховий капiтал України" 

2. Код за ЄДРПОУ 33152597 

3. Місцезнаходження 03039, м. Київ, вулиця Голосiївська, буд. 7, корпус 3 

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

5. Електронна поштова адреса plotnikova@icu-insurance.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
http://icu.emitents.net.ua/ua/ 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

Протоколом № 12 позачергового засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» вiд 16.11.2016 року прийнято рiшення про: 

1. Укладення Договору купiвлi продажу цiнних паперiв (далi - Правочин). Предметом правчину є продаж 

Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАК БРОК-IНВЕСТ» частини належних Приватному 

акцiонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi - Товариство) 

простих iменних акцiй, емiтентом яких є Публiчне акцiонерне товариство «Екоклiн» (код ЄДРПОУ 34964189) у 

кiлькостi 29 697 штук. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 2614.8 тис. 

грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14366 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 

за даними останньої річної фінансової звітності складає 18.2%.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 

значного правочину, не передбаченi законодавством, в статутi Товариства не визначенi. 

2. Укладення Договору купiвлi продажу цiнних паперiв (далi - Правочин). Предметом правчину є купiвля 

Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (далi - Товариство) 

належних Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАК БРОК-IНВЕСТ» iменних iнвестицiйних 

сертифiкатiв, емiтентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПIТАЛ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ЕСКО-ПРЕМIУМ») (код ЄДРПОУ 35677371) у кiлькостi 262 штуки. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 2620 тис. грн. Вартість активів 

емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14366 тис. грн. Співвідношення ринкової 

вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності складає 18.24%.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 

передбаченi законодавством, в статутi Товариства не визначенi. 

3. Укладення Договору мiни цiнних паперiв (далi - Правочин). Предметом правчину є здiйснення обмiну, 

належних Приватному акцiонерному товариству "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (далi - 

Товариство) частини простих iменних акцiй, емiтентом яких є Публiчне акцiонерне товариство «Екоклiн» (код 

ЄДРПОУ 34964189) у кiлькостi 29 983 штук. Обмiн здiйснюється на належнi ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДОНОБЛIНВЕСТМЕН» iменнi iнвестицiйнi сертифiкати, емiтентом яких є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 

«ЕСКО-КАПIТАЛ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

ФОНД «ЕСКО-ПРЕМIУМ») (код ЄДРПОУ 35677371) у кiлькостi 264 штуки. Ринкова вартість майна або 

послуг, що є предметом правочину становить 2640 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності складає 14366 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 

18.38% Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, в 

статутi Товариства не визначенi. 

4. Укладення Договору мiни цiнних паперiв (далi - Правочин). Предметом правчину є здiйснення обмiну, 

належних Приватному акцiонерному товариству "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (далi - 

Товариство) частини простих iменних акцiй, емiтентом яких є Публiчне акцiонерне товариство «Екоклiн» (код 

ЄДРПОУ 34964189) у кiлькостi 29 983 штук. Обмiн здiйснюється на належнi ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ШЕВАЛЬ КОМПАНI» iменнi iнвестицiйнi сертифiкати, емiтентом яких є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 

«ЕСКО-КАПIТАЛ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

ФОНД «ЕСКО-ПРЕМIУМ») (код ЄДРПОУ 35677371) у кiлькостi 264 штуки. Ринкова вартість майна або 

послуг, що є предметом правочину становить 2640 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності складає 14366 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 

18.38% Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, в 

статутi Товариства не визначенi. 



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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством Голова Правлiння Плотнiкова Ганна 

Федорiвна 

 


