
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Голова Правлiння       Власенко Андрiй Леонiдович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

29.05.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03062, мiсто Київ, пр-т. Перемоги, 65  

4. Код за ЄДРПОУ 

30929821 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 507-07-09 (044) 537-37-40 

6. Електронна поштова адреса 

i.oleksyuk@taslife.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.05.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 99 (2604 ) «ВIДОМОСТI НКЦПФР» 29.05.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://taslife.com.ua/ в мережі Інтернет 29.05.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 

капіталу 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 24.05.2017 Акція проста 8606 47016 101.53 

Зміст інформації: 

24.05.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приватне), надалi за текстом – «Товариство», було прийнято 

рiшення про випуск цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, а саме: 

Вид цiнних паперiв: акцiї; 

Тип цiнних паперiв: простi; 

Кiлькiсть цiнних паперiв: 8606 штук; 

Сума цiнних паперiв: сумарна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про випуск: 47 015 868,90 гривень (сорок сiм 

мiльйонiв п’ятнадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень дев’яносто копiйок); 

Спосiб розмiщення цiнних паперiв: приватний; 

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй (сумарна номiнальна вартiсть цiнних 

паперiв нового випуску): 47 015 868,90 гривень (сорок сiм мiльйонiв п’ятнадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень дев’яносто копiйок); 

Цiна розмiщення: за номiналом - 5 463,15 гривень за одну акцiю; 

Спосiб визначення цiни розмiщення: вiдповiдно до положень Закону України «Про акцiонернi товариства» та Рiшення НКЦПФР № 520 вiд 

09.04.2013 року «Про затвердження Порядку здiйснення емiсiї та реєстрацiї випуску акцiй акцiонерних товариств, якi створюються шляхом 

злиття, подiлу, видiлу чи перетворення або до яких здiйснюється приєднання»; 

Розмiщення акцiй не призводить до:  

- змiни власника значного пакета акцiй емiтента; 

- до збiльшення частки у статутному капiталi Товариства акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй. 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу 

емiтента на дату прийняття вiдповiдного рiшення: 101,53%; 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 

емiтента на дату прийняття цього рiшення: 100%; 

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: права передбаченi чинним законодавством та Статутом 

Товариства; 

Спосiб оплати цiнних паперiв: вiдповiдно до мети розмiщення цiнних паперiв, положень Закону України «Про акцiонернi товариства» та 



№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

Рiшення НКЦПФР № 520 вiд 09.04.2013 року «Про затвердження Порядку здiйснення емiсiї та реєстрацiї випуску акцiй акцiонерних товариств, 

якi створюються шляхом злиття, подiлу, видiлу чи перетворення або до яких здiйснюється приєднання» оплата за акцiї, як така, не 

здiйснюється. Акцiї Товариства нового випуску пiдлягають розмiщенню серед акцiонерiв ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (яке 

припиняється шляхом приєднання до Товариства) шляхом обмiну на акцiї ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (якi в подальшому 

пiдлягають анулюванню вiдповiдно до законодавства України), що перебувають у власностi вказаних акцiонерiв. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: випуск акцiй Товариства вiдбувається з метою конвертацiї 

акцiй ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що припиняється внаслiдок приєднання до Товариства, в акцiї Товариства. Грошовi кошти при 

цьому Товариством не отримуються, вiдповiдно, напрями використання коштiв не наводяться. 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: конвертацiя цiнних паперiв можлива у порядку та у вiдповiдностi до вимог чинного 

законодавства України; 

Iнша суттєва iнформацiя: акцiї Товариства нового випуску розподiляються серед всiх акцiонерiв ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», якi є 

власниками акцiй ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що пiдлягають конвертацiї.  

 


