Титульний аркуш
28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28-01/1
(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) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи
емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА
АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152597
4. Місцезнаходження: 03066, м. Київ, вул.Журавлина, будинок 4, примiщення 222
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-77-12, 044-364-77-12
6. Адреса електронної пошти: ultrainsure@gmail.com
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 (у разі
здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://ultra-insure.com.ua/prokompanyu/#reginfo

28.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором

X
X
X

X

X
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(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
- iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не
випускались; - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв
не випускались; - вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах не надається, тому що емiтент не
володiє часткою у статутному капiталi юридичних осiб; - iнформацiя щодо корпоративного секретаря не
надається, тому що у емiтента корпоративний секретар вiдсутнiй; - iнформацiя про вчинення значних
правочинiв не надається, тому що протягом звiтного перiоду значнi правочини не укладались; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть не надається, тому що протягом звiтного перiоду емiтент не укладав правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть; - iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що у емiтента
зазначенi обмеження вiдсутнi; - звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що емiтентом не
здiйснювалась емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва; - в зв'язку з тим, що поле "Дата" не
передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є
неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900. Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що
мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА АЛЬЯНС"
2. Дата проведення державної реєстрації
28.12.2004
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
30000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
15
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
65.20 - ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
65.22 - ДIЯЛЬНIСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТIВ I БРОКЕРIВ
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Збори вправi вирiшувати будь-якi питання
дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї Зборiв належить: - визначення основних напрямiв
дiяльностi Товариства; внесення змiн до Статуту Товариства; прийняття рiшення про
анулювання викуплених акцiй; прийняття рiшення про змiну типу Товариства; прийняття
рiшення про розмiщення акцiй; прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; - прийняття рiшення про
дроблення або консолiдацiю акцiй; - затвердження положень про Збори, Наглядову раду, Правлiння та
Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них; затвердження iнших внутрiшнiх
документiв Товариства, якщо iнше не передбачено статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту
Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством
розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених п. 15.3.1. Статуту; прийняття рiшення про форму iснування акцiй; затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв; обрання членiв Наглядової ради та
Голови Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв Наглядової ради; - обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) та Голови
Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; - затвердження звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть
майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про видiл та припинення
Товариства, крiм випадку приєднання Товариства, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї,
затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля
задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - обрання комiсiї з
припинення Товариства; розгляд звiту наглядової ради та затвердження заходiв за результатами його
розгляду; розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв згiдно iз цим Статутом,
Положенням про Збори Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". Наглядова рада
Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
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Законом i цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. До виключної компетенцiї
Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, у тому числi положення про винагороду членiв виконавчого органу
Товариства.; затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства; пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; формування тимчасової
лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою, затвердження форми i тексту
бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу
акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства; - прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання
та припинення повноважень (звiльнення) голови i членiв виконавчого органу (Голови i членiв Правлiння); затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами
Правлiння i Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором), встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i
членiв iнших органiв Товариства, за виключенням обмежень встановлених даним Статутом та Законом; обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання (при
неоюбхiдностi) аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї
Правлiння, якщо iнше не встановлено статутом; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного Законом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до Закону; - вирiшення питань про
участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних
осiб, здiйснення будь-яких авансових платежiв щодо них; - вирiшення питань, передбачених Законом, в
разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про
вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття
рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної
установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому
Законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета
акцiй; - внесення на розгляд Загальних зборiв Товариства своїх пропозицiй щодо розподiлу прибутку,
оголошення та розподiлу дивiдендiв; - внесення на розгляд Загальних зборiв Товариства своїх пропозицiй
про змiну розмiру Статутного капiталу Товариства; - попереднє, до моменту вчинення, затвердження будьякої iпотеки, застави майна Товариства, передачi прав заставодержателя або iнше обтяження будь-якого
характеру на теперiшнє чи майбутнє майно, доходи або активи Товариства; - попереднє, до моменту
укладення, затвердження будь-яких угод та домовленостей Товариства про надання ним гарантiй, взяття
зобов'язань за будь-якi фiнансовi або iншi зобов'язання будь-якої iншої особи; попереднє, до моменту
укладення, затвердження будь-яких договорiв про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйних угод або iнших
подiбних домовленостей, за якими доход або прибутки будуть або можуть подiлятися з iншими особами; попереднє, до моменту укладення, затвердження будь-яких угод про продаж чи iнше вiдчуження всiх
основних засобiв Товариства або їх частини як шляхом укладання однiєї так i декiлькох пов'язаних або не
пов'язаних мiж собою угод; - попереднє, до моменту укладення, затвердження будь-яких Правочинiв, якi
стосуються використання будь-якого знаку для товарiв i послуг чи фiрмової назви, як зареєстрованої, так i
незареєстрованої Товариством; затвердження заборгованостi Товариства; - затвердження рiчного
бюджету, бiзнес-плану та iнших стратегiчних та оперативних планiв, включаючи фiнансовi, маркетинговi та
виробничi плани; обрання професiйних радникiв, у тому числi банкирiв Товариства; - подання
рекомендацiй Загальним зборам Товариства щодо затвердження рiчного звiту Товариства; - прийняття
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рiшення про будь-яке припинення або вiдмову Товариства вiд виконання дiй, що суперечать та загрожують
його цiлям та iнтересам; скасування рiшень виконавчого органу Товариства, якщо вони суперечать
iнтересам Товариства та (або) не вiдповiдають цьому Статуту, локальним актам Товариства i чинному
законодавству; внесення на розгляд Загальних зборiв Товариства пропозицiй про припинення
дiяльностi Товариства; залучення експертiв, фахiвцiв та iнших спецiалiстiв до аналiзу окремих питань
дiяльностi Товариства; здiйснення попереднiх експертиз з питань, що вiдносяться до виключної
компетенцiї Загальних зборiв Товариства i подання їх на розгляд Загальним зборам Твариства; органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово- господарської
дiяльностi Товариства; прийняття рiшення про отримання банкiвського кредиту на договiрнiй
комерцiйнiй основi; - призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього
аудитора); - затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування)
товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування
товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; вирiшення
питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв
товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами,
Статутом Товариства, або якщо цього вимагають iнтереси акцiонерiв та/або Товариства. Виконавчий орган
Товариства здiйснює керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Виконавчим органом
Товариства є Правлiння. Правлiння Товариства пiдзвiтне Зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх
рiшень. Правлiння Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Законом
та Положенням про Правлiння Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Зборiв та Наглядової ради. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа,
яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Права та
обов'язки Члена Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим
договором. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена
на те Наглядовою радою. До компетенцiї Правлiння Товариства належить: - забезпечення виконання рiшень
Зборiв Товариства; - органiзацiя виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, якi взяло
на себе Товариство; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; органiзацiя ведення бухгалтерського
облiку та звiтностi Товариства. Надання для розгляду Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх подання
на розгляд Зборiв; - розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового
розпорядку, посадових iнструкцiй, положень, посадових окладiв працiвникiв Товариства та iнших внутрiшнiх
документiв, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї загальних Зборiв Товариства та
Наглядової ради Товариства; призначення працiвникiв фiлiй та представництв Товариства; затвердження результатiв iнвентаризацiй активiв та пасивiв Товариства; попереднє надання згоди на
списання активiв та/або пасивiв Товариства; - визначення органiзацiйної структури Товариства; затвердження умов оплати працi всiх працiвникiв Товариства, керiвникiв його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй та представництв; визначення розмiру премiй та iнших заохочувальних виплат i винагород та
вирiшення питань про їх виплату; - затвердження планiв заохочування, пiльг або компенсацiй для
працiвникiв Товариства, а також прийняття рiшень про надання позик працiвникам Товариства; укладення та виконання колективного договору (за попереднiм погодженням Наглядової ради
Товариства). Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який має право: - без довiреностi дiяти вiд iменi
Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в усiх державних установах, пiдприємствах всiх
форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти
вiд iменi Товариства правочини, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти на суму, що
не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату
укладення Правочинiв, i здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї та з урахуванням обмежень,
визначених цим Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; представляти
Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї
України, так i за її межами; - видавати вiд iменi Товариства довiреностi в межах своєї компетенцiї; скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них, забезпечувати
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ведення протоколiв засiдань; - розподiляти обов'язки мiж Членами Правлiння; розпоряджатися
коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради та рiшень
Правлiння; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати договори, контракти, довiреностi та
iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видання) яких прийнято уповноваженим органом
Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту; - наймати та звiльняти працiвникiв
Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи
заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати
вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та
вiддiлення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог
чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй,
представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; - пiдписувати вiд iменi
Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена)
Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв Товариства; пiдписувати Колективний договiр, змiни та доповнення до нього; скликати позачерговi засiдання
Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого
голосу; приймати участь в Загальних зборах акцiонерiв Товариства; - затверджувати посадовi
iнструкцiї працiвникiв Товариства; заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової
дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; - розпоряджатися
майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства; з
урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати рiшення про розмiщення грошових коштiв на
вкладних, депозитних та iнших рахунках у банках, а також пiдписувати всi необхiднi для цього документи; вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi
документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з
усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi
повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову,
укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати
довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; - виносити у встановленому порядку на розгляд
Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi
функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа; найменування,
якщо засновник - юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Огоренко Вiкторiя Вiкторiвна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬТАIР-АКТИВ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНС - ГРУП"

м. Днiпро вул. Собiнова 1, м. Днiпро, 49083,
Україна
м. Днiпро вул. Собiнова 1, м. Днiпро, 49083,
Україна

Ідентифікаційний код
юридичної особи,
якщо засновник юридична особа
37069623
37069618

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна
кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 351005
2) IBAN
UA393510050000026500642264866
3) поточний рахунок
UA393510050000026500642264866
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній
валюті
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 351005
5) IBAN
UA923510050000026500642264868
6) поточний рахунок
UA923510050000026500642264868
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
Номер ліцензії
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
1
2
3
4
5
авiацiйне страхування цiвiльної
АЕ 190504
25.01.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 01.01.1900
авiацiї
державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхова дiяльнiсть у формi
Розпорядження 22.03.2016 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 01.01.1900
добровiльного страхуваннi!
№594
державне регулювання у сферi
сiльськогосподарської продукцiї
ринкiв фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхова дiяльнiсть у формi
Розпорядження 22.03.2016 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 01.01.1900
добровiльного страхування
№594
державне регулювання у сферi
здоров'яна випадок хвороби
ринкiв фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
медичне страхування (безперервне
АГ 569602
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
страхування здоров'я)
ринкiв фiнансових послуг України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування фiнансових ризикiв
АГ 569607
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
ринкiв фiнансових послуг України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування кредитiв (у тому числi
АГ 569600
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
вiдповiдальностi позичальника за
ринкiв фiнансових послуг України
непогашення кредиту)
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування майна [крiм
АГ 569601
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
залiзничного, наземного,
ринкiв фiнансових послуг України
повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього та iнших
видiв водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)]
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування медичних витрат
АГ 569603
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
ринкiв фiнансових послуг України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування наземного транспорту
АГ 569604
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
ринкiв фiнансових послуг України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страх.вiдпов.перед третiми особами
АГ 569606
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
[крiм цив.вiдп.власникiв наземного
ринкiв фiнансових послуг України
трансп., вiдп.власникiв
повiтр.трансп., вiдпов.власникiв
водного трансп.(включаючи
вiдпов.перевiзника)]
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Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
безстроковий.
страхування вiд вогневих ризикiв та
АГ 569599
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
ризикiв стихiйних явищ.
ринкiв фiнансових послуг України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування вiд нещасних випадкiв
АГ 569605
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
ринкiв фiнансових послуг України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
- страхування вiдповiдальностi
АЕ 190503
15.01.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 01.01.1900
суб'єктiв перевезення небезпечних
державне регулювання у сферi
вантажiв на випадок настання
ринкiв фiнансових послуг
негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних вантажiв.
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування водного транспорту
АЕ 190505
25.01.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 01.01.1900
(морського внутрьошнього та iнших
державне регулювання у сферi
видiв водного транспорту)
ринкiв фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування залiзничного
АЕ 190506
15.01.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює 01.01.1900
транспорту
державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
страхування вантажiв та багажу
АГ 569598
01.03.2011 Державна комiсiя з регулювання 01.01.1900
(вантажобагажу)
ринкiв фiнансових послуг України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї лiцензiї
Опис
безстроковий.
Опис
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової Ради (обрано як представника акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шрайбман Вiктор Олександрович
3. Рік народження
1989
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФIНАНС-ГРУП", 37069618, Директор
7. Опис
Посадову особу обрано 24.02.2020 р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. термiном на 3
роки. На посаду Голови Наглядової ради обрано 23.03.2021 р. Голова Наглядової ради має право: органiзовувати роботу Наглядової ради; - органiзовувати та скликати черговi/позачерговi засiдання
Наглядової ради i головує на них; - скликати позачерговi засiдання Наглядової ради за своєю iнiцiативою або
за клопотанням членiв Наглядової ради та (або) Правлiння Товариства; - за пропозицiєю Наглядової ради
надавати згоду на укладення вiд iменi Товариства контракту з членами Правлiння Товариства; затверджувати та пiдписувати рiшення Наглядової ради, визначати порядок набрання ними чинностi та
передавати їх до виконання вiдповiдним органам Товариства або повертати рiшення Наглядової ради зi
своїми пропозицiями до Наглядової ради для повторного чи iншого розгляду; - в перiод мiж засiданнями
Наглядової ради тимчасово припиняти повноваження та усувати вiд виконання обов'язкiв будь-якого члена
Наглядової ради, Голову Правлiння Товариства, а також iнших працiвникiв. При цьому, у випадку тимчасового
припинення повноважень та усунення вiд виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, такий член Наглядової
ради не має право брати жодним чином участь у роботi Наглядової ради, а голосування пiд час прийняття
рiшень Наглядовою радою буде здiйснюватися без урахування голосу члена Наглядової ради, повноваження
якого були тимчасово припиненi; - розподiляти обов'язки та сферу службової вiдповiдальностi серед членiв
Наглядової ради, делегувати повноваження щодо застосування дисциплiнарних стягнень заступнику Голови
Наглядової ради; - в межах своєї компетенцiї видавати розпорядження, приписи та приймати рiшення, що
обов'язковi для виконання членами Наглядової ради, Головою Правлiння, членами Правлiння, а також iншими
працiвниками; - застосовувати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до Статуту, Положення про Наглядову
раду, локальних нормативних актiв Товариства та законодавства України; - приймати участь у засiданнях
Правлiння Товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну
для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї
документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам
Наглядової ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови
Правлiння Товариства; - отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй
члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. - здiйснювати iншi повноваження та функцiї вiдповiдно до Статуту, Положення про Наглядову
раду, локальних нормативних актiв Товариства та законодавства України. Голова Наглядової ради
зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати
рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь
у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти
про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй
члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
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iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним
членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний
протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння Товариства; - своєчасно
надавати Загальним зборам Акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства; - органiзовувати роботу Наглядової ради, скликати засiдання Наглядової ради
та головувати на них, здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є
незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не
отримує винагороди вiд Емiтента за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради. Перелiк попереднiх посад,
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.11.2019 р. по теперiшнiй час ТОВ "ФIНАНС-ГРУП" директор; з 01.11.2018 р. по 31.10.2019 р. - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" - начальник департаменту розвитку мережi; з
01.11.2019 р. по теперiшнiй час - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" - заступник Голови Правлiння з технологiї страхування;
з 08.08.2016 по теперiшнiй час - Фiзична особа - пiдприємець (дiяльнiсть страхових агентiв) .
1. Посада
Член Наглядової Ради (обрано як представника акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Макарова Наталiя Вiкторiвна
3. Рік народження
1976
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", 32495221, Директор Представництва
7. Опис
Повноваження та обов'язки: - нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; контроль за дотриманням
законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
та рiшень органiв управлiння фiнансової установи; перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi
Товариства; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки
перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання iнших передбачених законами
функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа не отримує винагороди вiд Емiтента . Перелiк попереднiх посад,
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2011 р. - ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У М.
ДНIПРО" - Директор.
1. Посада
Ревiзор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мiгунова Вiкторiя Валерiївна
3. Рік народження
1970
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", 32495221, заступник головного бухгалтера
7. Опис
Ревiзор має право : - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; - вимагати скликання
позачергових Загальних зборiв; - бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засiданнях Наглядової ради та отримувати
доступ до iнформацiї Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, Статутом або внутрiшнiми
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положеннями Товариства. - залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв, якi не перебувають у
трудових вiдносинах з Товариством; - вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - вимагати
проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства; проводити службовi перевiрки; - вимагати надання всiх документiв Товариства, необхiдних для проведення
перевiрок; - вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; - вносити на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв або Наглядової ради питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; - вимагати
залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та працiвникiв Товариства, а також
незалежних експертiв та аудиторiв. Ревiзор зобов'язаний: - проводити черговi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, за результатами фiнансового року, складати висновки за їх
результатами; - проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням
Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонера; - повiдомляти Загальнi збори i
Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання
посадових осiб Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв ревiзора
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: з 2011 р. - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" - заступник головного бухгалтера
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна
3. Рік народження
1983
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "СК "БРОКБIЗНЕС", 20344871, Голова Правлiння
7. Опис
Голова Правлiння має право: - без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти
iнтереси Товариства в усiх державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських
органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти вiд iменi Товариства правочини,
пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату укладення Правочинiв, i
здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї та з урахуванням обмежень, визначених Статутом
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; - представляти Товариство у вiдносинах з
iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; видавати вiд iменi Товариства довiреностi в межах своєї компетенцiї; - скликати засiдання Правлiння,
визначати їхнiй порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколiв засiдань; розподiляти обов'язки мiж Членами Правлiння; - розпоряджатися коштами та майном Товариства у
вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради та рiшень Правлiння; - вiдкривати рахунки у
банкiвських установах; - пiдписувати договори, контракти, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства,
рiшення про укладення (видання) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його
компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi
директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати
дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; - встановлювати
форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства,
затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри
посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; - пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та
членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на
умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв Товариства; - пiдписувати Колективний договiр, змiни та
доовнення до нього; - скликати позачерговi засiдання Наглядової ради Товариства, приймати участь в
13

засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах
акцiонерiв Товариства; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - заохочувати працiвникiв
Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з
чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного
законодавства та Статуту Товариства; - з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати
рiшення про розмiщення грошових коштiв на вкладних, депозитних та iнших рахунках у банках, а також
пiдписувати всi необхiднi для цього документи; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв,
пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг,
представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй
особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати
позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий
документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; - виносити у
встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди, наданiй
таким особам емiтентом - оплата вiдбувається згiдно штатного розпису. Посадова особа не дала згоди на
розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Загальний стаж роботи - 15
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з сiчня 2012 року - ПрАТ
"СК "БРОКБIЗНЕС" - Голова Правлiння
1. Посада
Член Правлiння - Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гутник Леся Василiвна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС", 20344871, Головний бухгалтер
7. Опис
Повноваження та обов'язки: органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання i подання
фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй таким особам емiтентом - оплата вiдбувається згiдно штатного розпису, Посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Перелiк
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 28.02.2012-30.04.2020 р. Головний
бухгалтер Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС".
1. Посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуприна Ольга Петрiвна
3. Рік народження
1978
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС", 20344871, Директор
Департаменту врегулювання збиткiв
7. Опис
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Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До компетенцiї
Правлiння Товариства належить: 1) забезпечення виконання рiшень Зборiв Товариства; 2) органiзацiя
виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, якi взяло на себе Товариство; 3) розробка
проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4)
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Надання
для розгляду Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Зборiв; 6) розробка та
затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй,
положень, посадових окладiв працiвникiв Товариства та iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не
вiднесено до виключної компетенцiї загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства; 7)
призначення працiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) затвердження результатiв iнвентаризацiй
активiв та пасивiв Товариства; попереднє надання згоди на списання активiв та/або пасивiв Товариства; 9)
визначення органiзацiйної структури Товариства; 10) затвердження умов оплати працi всiх працiвникiв
Товариства, керiвникiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 11) визначення розмiру премiй та
iнших заохочувальних виплат i винагород та вирiшення питань про їх виплату; 12) затвердження планiв
заохочування, пiльг або компенсацiй для працiвникiв Товариства, а також прийняття рiшень про надання
позик працiвникам Товариства; 13) укладення та виконання колективного договору (за попереднiм
погодженням Наглядової ради Товариства). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй таким особам емiтентом - оплата вiдбувається згiдно штатного
розпису. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання
своїх обов'язкiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 05.03.201216.01.2017 Начальник Управлiння врегулювання збиткiв СК "Брокбiзнес", 16.01.2017-02-01.2020 Директор
Департаменту врегулювання збиткiв СК "Брокбiзнес".
1. Посада
член Наглядової Ради (обрано як представника акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Самойленко Валентин Iванович
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне пiдприємство "Юридичне бюро - А", 33758741, юрисконсульт
7. Опис
Повноваження та обов'язки: - нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; контроль за дотриманням
законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
та рiшень органiв управлiння фiнансової установи; перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi
Товариства; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки
перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання iнших передбачених законами
функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа не отримує винагороди вiд Емiтента . Перелiк попереднiх посад,
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: працював у Приватному пiдприємствi "Юридичне бюро - А"
(код ЄДРПОУ 33758741) на посадi юрисконсульта.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
23.07.2020

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
32/1/2020

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційн
ий номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість (грн)

Кількість
акцій (шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з
UA4000160337
Акція проста Бездокументарн
1000
30000
30000000
100
цiнних паперiв та
бездокумента
і іменні
фондового ринку
рна іменна
У 2020 р. було здiйснено додатковий випуск акцiй. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу Товариства здiйснюється з метою приведення його розмiру у
вiдповiднiсть до норм дiючого законодавства, а саме статтi 30 Закону України "Про страхування". Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед акцiонерiв.
Публiчного розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на
органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства
не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж.

16

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента
або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих
акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента
або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
23.07.2020

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
2
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000160337

Найменування
органу, що наклав
обмеження
5
загальнi збори
акцiонерiв

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Акцiонери Товариства мають переважне
право на придбання акцiй Товариства, що
пропонуються їх власником до продажу
третiй особi.

7
Строк реалiзацiї
переважного права
акцiонерiв на придбання
акцiй Товариства
становить 20 днiв з дня
отримання акцiонером
вiдповiдного
повiдомлення акцiонера,
який має намiр продати
свої акцiї третiй особi.
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ХV. Проміжний звіт керівництва
Проміжний Звіт керівництва
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА АЛЬЯНС"
за 4 квартал 2021 р.

1. Важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність.
Серед основних напрямкiв розвитку Товариства на найближче майбутнє можна видiлити наступнi: - створення
та розвиток регiональної мережi; -запуск та органiзацiя роботи зi страховими брокерами; - поглиблення
спiвпрацi з дiючими банками партнерами та налагодження роботи з новими; - впровадження системи
мотивацiї для продавцiв та агентiв; Розвиток альтернативних каналiв та нових технологiй продажiв, кроспродажi супутнiх продуктiв, автоматизацiя та дiджиталiзацiя усiх сфер дiяльностi. Товариству не вiдомi подiї
та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi, крiм обставин
непереборної сили, як то: вiйна, збройний конфлiкт або серйозна погроза такого конфлiкту, включаючи але не
обмежуючись ворожими атаками, блокадами, вiйськовим ембарго, дiї iноземного ворога, загальна вiйськова
мобiлiзацiя, вiйськовi дiї, оголошена та неоголошена вiйна, дiї суспiльного ворога, збурення, акти тероризму,
диверсiї, пiратства, безлади, вторгнення, блокада, революцiя, заколот, повстання, масовi заворушення,
експропрiацiя, примусове вилучення, захоплення пiдприємств, реквiзицiя, блокада, ембарго, заборона
(обмеження) експорту/iмпорту тощо. Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що
Компанiя фiнансово-стiйка, має лiквiдний баланс, вiрогiдностi банкрутства немає.
Важливі події які відбулися впродовж звітного періоду:
Загальними зборами акціонерів, що відбулись 14.12.2022 р. були прийняті рішення що суттєво вплинули на
діяльність Товариства:
- прийнято рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства на 03066, м. Київ, вул. Журавлина буд.4,
приміщення 222;
- прийнято рішення про зміну найменування (повного і скороченого) Товариства на
-

повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УЛЬТРА АЛЬЯНС";

-

скорочене найменування: ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС";

- в зв'язку із зміною найменування та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства прийнято
рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства
"Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган
(Правління)", "Положення про інформаційну політику Товариства", "Кодексу корпоративного управління
Товариства", "Положення про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання
зазначених внутрішніх положень.
Товариство вважає що ці зміни позитивно вплинуть на проміжну фінансову звітність.

2. Опис основних ризиків та невизначеностей.
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Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства засноване на принципах, основними iз яких є:
1)
Управлiння ризиками є частиною процесу прийняття рiшень. Процес управлiння ризиками допомагає
особам, якi приймають рiшення, зробити усвiдомлений вибiр, визначити прiоритети i вибрати найбiльш
вiдповiднi заходи.
2)
Ризик менеджменту є невiд'ємною частиною бiзнес-процесiв Товариства. Управлiння ризиками
iнтегрується з структурою управлiння та є частиною бiзнес-процесiв, як на оперативному та i на стратегiчному
рiвнi.
3)
Управлiння ризиками має бути систематичним, структурованим та своєчасним. Процедури управлiння
ризиками повиннi бути сформованi та узгодженi для забезпечення ефективностi i достовiрностi результатiв.
4)
До складу портфеля ризикiв повиннi включатися тiльки тi з них, якi пiддаються нейтралiзацiї в процесi
управлiння, незалежно вiд їхньої об'єктивної чи суб'єктивної природи. Ризики некерованi, наприклад, форсмажорної групи, можна або iгнорувати, або передати зовнiшньому страховиковi або партнерам по бiзнесу.
5)
Зниження небажаних наслiдкiв чи/або ймовiрностi настання, в першу чергу здiйснюється по
вiдношенню до тих ризикiв, реалiзацiя яких вiдбувається з найбiльшою ймовiрнiстю i призводить до
найбiльших втрат для Товариства.
6)
Спiвставлення рiвня ризикiв, що приймаються з рiвнем доходностi фiнансових операцiй та з
фiнансовими можливостями Товариства. Очiкуваний розмiр фiнансових втрат Товариства, що вiдповiдає тому
чи iншому рiвню ризику, повинен вiдповiдати тiй частцi капiталу, яка забезпечує внутрiшнє страхування
ризикiв.
7)
Встановлення адресної вiдповiдальностi за управлiння кожним ризиком. Процедури ризикменеджменту вбудованi в бiзнес-процеси i документообiг кожного функцiонального пiдроздiлу, та прив'язанi
до мiсць (бiзнес-процесами), де ризики виникають.
8)
Методологiя управлiння ризиками повинна регулярно оновлюватися i вдосконалюватися для того,
щоб вiдображати досвiд Товариства, що постiйно накопичується, та передову практику в галузi управлiння
ризиками. Методологiя управлiння ризиками не повинна суперечити чинному законодавству України.
Визначення та класифiкацiя ризикiв у страховiй дiяльностi Товариства Ризик - ймовiрна подiя, що може
призвести до отримання непередбачуваних збиткiв або iншим чином негативно вплинути на дiяльнiсть
Товариства i на його здатнiсть виконувати свої зобов'язання Товариством контролюється наступнi класи
ризикiв: Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування;
Ризик
недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв майбутнiм зобов'язанням;
Ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - ризик неадекватностi страхових тарифiв
майбутнiм зобов'язанням;
Ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних
витрат закладеним у бюджет. Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання
надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв. Ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i
ринками, на яких працює Товариство, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових
iнструментiв або змiни в ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань
Товариства; Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв Товариства до коливання ринкової вартостi акцiй; Ризик процентної ставки - ризик,
пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань Товариства до коливання вартостi позикових коштiв;
Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань Товариства до
коливання курсiв обмiну валют;
Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань
Товариства до коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з
тим самим (або близьким) термiном до погашення;
Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю
вартостi активiв та зобов'язань Товариства до коливання ринкових цiн на нерухомiсть.
Ризик ринкової
концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi
значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв. Ризики дефолту контрагента 19

ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе
будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством; Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника ризик неспроможностi Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi
зобов'язання перед Товариством;
Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi
Перестраховика виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством; Ризик дефолту
банку - ризик неспроможностi банкiв виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
Товариством; Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через недолiки управлiння,
процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також
помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
Ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Товариства, що
виникає через помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
Iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат
Товариства, що виникає в результатi недолiкiв надiйностi технологiй; Органiзацiйний
ризик
ризик
фiнансових втрат Товариства, що виникає через недолiки управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв;
Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв.
Ризик
лiквiдностi - ризик неспроможностi Товариства реалiзувати активи для погашення зобов'язань точно на
момент настання строку погашення. Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає
через недовiру ринку до якостi послуг Товариства. За результатами проведеного стрес-тестування рiчної
звiтностi - жодна зi стресових подiй не вплине на платоспроможнiсть ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА
АЛЬЯНС" та в майбутньому Товариство зможе виконувати свої зобов'язання перед клiєнтами у повному
обсязi.

Голова Правління
ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС"

_____________________В.О. Арбузіна
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