
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» 

2. Код за ЄДРПОУ: 20782312  

3. Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема 40 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 238-62-38,  (044) 581-04-55 

5. Електронна поштова адреса: mail@pzu.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.pzu.com.ua/about/finance/personal-information.html 

7. Вид особливої інформації:  Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на 

суму, що перевищує 25% статутного капіталу. 

       ІІ. Текст повідомлення 

              Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 

відсотків статутного капіталу – 11.11.2015 року. 

 Назва органу, що прийняв таке рішення – Загальнi збори акцiонерiв. 

 Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми 

iснування у кiлькостi 1 449 552 (Один мільйон чотириста сорок дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят 

дві)  штук на суму 14 495 520,00 грн. (Чотирнадцять мільйонів чотириста дев’яносто п’ять тисяч 

п’ятсот двадцять гривень 00 копійок)  гривень . 

 Спосiб розмiщення (публiчний, приватний) – приватний. 

 Розмiр збiльшення статутного капіталу акціонерного товариства  шляхом додаткового 

випуску акцiй – статутний капітал збільшується на 14 495 520,00 грн. (Чотирнадцять мільйонів 

чотириста дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 копійок)   

 Номiнальна вартiсть акцiй – 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок). 

 Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – цiна розмiщення  акцій становить 

137,59 грн. (Сто тридцять сім гривень 59 копійок) за одну акцію, що є вищою за номінальну 

вартість -  10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) та  дорівнює ринковій вартості – 137,59 грн. (Сто 

тридцять сім гривень 59 копійок). Ринкова вартість визначена суб’єктом оціночної діяльності - 

ТОВ Консалтингова фірма «ВЕДАНТА-ЕКСПЕРТ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 

14173/13 від 25 січня 2013 року), в особі Директора Кожевнікова Віктора Олеговича 

(кваліфікаційне свідоцтво оцінювача № 44 від 29 листопада 2003 року)   станом на 06.10.2015р. та 

затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 29.10.2015 року).    

Розмiщення додаткових акцiй може призвести до збiльшення пакету акцiй акціонерів: 

1. Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень СА" (Роwszechny Zakład Ubezpieczeń 

SA), зареєстроване відповідно до польського законодавства, володіє 1 615 252  (Один мільйон 

шістсот п'ятнадцять тисяч   двісті п’ятдесят дві) акцій, що становлять 89,9678% статутного капіталу 

Товариства; 

2. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія  «ПЗУ Україна страхування життя» (код 

ЄДРПОУ 32456224), зареєстроване відповідно до українського законодавства, володіє 180 038 

(Сто вісімдесят тисяч тридцять вісім ) акцій, що становить 10,0279% статутного капіталу 

Товариства. 

  Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру 

статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу 

складає 80,74%,  акцiї, якi знаходяться в обiгу, складають 100% зареєстрованого статутного 

капiталу Товариства. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони 

розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру 

статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу 

складає 180,74 %. 

 Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – права, 

якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством 

України та Статутом Товариства. 

 Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами 

в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства.  

  Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштів: 



- Кошти (30%) отримані від розміщення акцій додаткового випуску Товариство планує 

використати для збільшення статутного капіталу з метою майбутнього розвитку мережі продажів 

страхових продуктів Товариства.  

- Кошти (70%) отримані від розміщення акцій додаткового випуску Товариство планує 

використати для вдосконалення, розвитку і розробки нових IT-технологій з метою підвищення 

продуктивності праці, надійності і  ефективності роботи Товариства. 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, 

прийнято Загальними зборами акціонерів. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв 

не передбачається. 

 Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – Товариство зобов’язується не 

використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв 

товариства. 

ІІІ. Підпис 

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

Голова Правління 

ПрАТ  СК «ПЗУ УКРАЇНА»                                                                         Мачей Шишко 


