
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

  

Голова Правлiння       Овчинников Денис Олексiйович 

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

  М.П.  18.03.2019 

(дата) 

  

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

рухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Бусiн" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

19492371 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+380442496504 +380442456217 

6. Електронна поштова адреса 

busin@busin.com.ua 

  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.03.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер 

та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.busin.com.ua/uk/ в мережі Інтернет 18.03.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 

 

 

  



 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна

чних правочинів 

№ 

з

/

п 

Дата п

рийня

ття рі

шення 

Гранична сук

упна вартість

правочинів (т

ис. грн) 

Вартість активів емітен

та за данимиостанньої 

річної фінансової звітн

ості(тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності вар

тостіправочинів до вартості активів еміте

нта за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 
15.03.2

019 
2997000000 292364 1025092 

Зміст інформації: 

15.03.2019 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «Бусiн» (далi – «Товариство») прийнято рiшення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв протягом одного року з 

дня прийняття рiшення. Правочинами, щодо яких надано згоду, є: 

1) договори страхування, 

за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична сукупна вартiсть (страхова сума) яких ск

ладає 999 мiльярдiв гривень 00 копiйок; 

2) договори перестрахування, 

за якими Товариство виступатиме перестраховиком, гранична сукупна вартiсть (страхова сума) як

их складає 999 мiльярдiв гривень 00 копiйок; 

3) договори перестрахування, 

за якими Товариство виступатиме перестрахувальником, гранична сукупна вартiсть (страхова сум

а) яких складає 999 мiльярдiв гривень 00 копiйок. 

Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв, щодо яких надано згоду, складає 2 

997 мiльярдiв гривень 00 копiйок. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 292 

364 тисяч гривень. 

Cпiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними

 останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 025 092 вiдсоткiв. 

За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, складеного станом 11.03.2019 

(для реєстрацiї акцiонерiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв 15.03.2019), загальна кiлькiсть го

лосуючих акцiй Товариства становить 244 000 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, належних акцiонерам, якi зареєструвались для участi у зборах, 

становить 244 000 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, належних акцiонерам, якi проголосували «за» прийняття рiшення про

 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, складає 244 000 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, належних акцiонерам, якi проголосували «проти» прийняття рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, складає 0 штук. 

  
 


