
Відомості про прийняття рішення про попереднє 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, мiсто Київ, вул. Голосiївська, 7, корпус 3 

4. Міжміський код, телефон та факс 0445254948 0445254948 

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 попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

II. Текст повідомлення 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (Протокол №1 вiд 21 квiтня 

2017 року) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством 

значних правочинiв та надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинiв 

щодо вчинення яких є заiнтереосванiсть та якi можуть вчинятися Товариством протягом 

не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття рiшення, предметом яких є майно, роботи, 

послуги (в т.ч. надання/отримання позик (поворотних фiнансових допомог), гранична 

сукупна вартiсть яких не перевищує 8 500 тис. грн., але за умови надання Наглядовою 

радою емiтента згоди на вчинення таких правочинiв до моменту їх вчинення. Вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 14 161 тис. 

грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 60.02%. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй становить 10000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах становить 9975. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення становить 9975, та "проти" прийняття 

рiшення - 0. 

II. Підпис 

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

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

Ганна Федорiвна 

 

Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Страховий капітал України» 
03039, м. Київ, вул. Голосіївська, б. 7, корп. 3, тел. (044) 525 49 48 

Код ЄДРПОУ 33152597  

р/р 26500301807100 в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005 


