Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
18.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 88
(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).
Генеральний директор

Лавриков А.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "ОНІКС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
32079024
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)794102, (0536)794103
6. Адреса електронної пошти
lvn@oniks.pl.ua
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
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.oniks.p
l.ua/osoblyvainformatsiia

18.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
18.04.2019

3
50 500 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
138 270

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
36 522,7453

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 18.04.2019р.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів - загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія "ОНІКС".
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
1. Договори страхування (перестрахування), за якими гранична сукупна страхова сума (гранична сукупна вартість)
визначена у розмірі не більше 50 000 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільярдів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ
СК "ОНІКС" за рішенням Генерального директора ПрАТ СК "ОНІКС" до дати наступних річних загальних зборів
акціонерів, але не пізніше 18 квітня 2020р.
2. Договори з відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), належних Товариству, в тому числі
Товариства з обмеженою відповідальністю "Градосфера", Товариства з обмеженою відповідальністю "Готельний
комплекс "Європейський", Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Укрнафтогаз", Товариства з
обмеженою відповідальністю "ВАТО", іншого майна Товариства, на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200
000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК "ОНІКС" за рішенням Генерального
директора ПрАТ СК "ОНІКС" до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 18 квітня 2020р.
3. Договори з придбання у власність Товариства корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), іншого майна на
суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути
укладені ПрАТ СК "ОНІКС" за рішенням Генерального директора ПрАТ СК "ОНІКС" до дати наступних річних
загальних зборів акціонерів, але не пізніше 18 квітня 2020р.
4. Договори щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в банках на суму (сукупну граничну вартість)
не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК "ОНІКС" за рішенням
Генерального директора ПрАТ СК "ОНІКС" до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 18
квітня 2020р.
Гранична сукупність вартості правочинів - 50 500 000 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2018 - 138 270 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках) - 36 522,7453%
Загальна кількість голосуючих акцій - 7 000 000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 6 999 600. Кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення - 6 999 600.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

