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 Правління
(посада)

Говенко П.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали
керівника)

М.П.

17.09.2014
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"
2. Організаційно-правова форма
емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

65011 Одеса Успенська, 44

4. Код за ЄДРПОУ

33946038

5. Міжміський код та телефон,
факс

(0482) 33-00-41 (0482) 33-00-41

6. Електронна поштова адреса
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

17.09.2014
(дата)

2. Повідомлення

177 Бюлетень "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"

18.09.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення
http://33946038.infosite.com.ua
розміщено на сторінці
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

18.09.2014
(дата)
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1

2
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4

5

6

1

15.09.2014

Акція проста

44475255

444752.55

4447

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Компанія), якi відбулися
15 вересня 2014року (Протокол № 2), було прийняте рiшення про збiльшення статутного
капіталу Компанії за рахунок додаткових внескiв на загальну суму 444 752 550 (чотириста
сорок чотири мільйони сімсот п’ятдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) гривень шляхом
приватного розмiщення 44 475 255 (сорока чотирьох мільйонів чотириста сімдесят п’ять
тисяч двісті п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцiй Компанії iснуючої номiнальної
вартостi 10,00 (десять) гривень кожна. В результатi розмiщення акцiй статутний капiтал
Компанії становитиме 454 752 550 (чотириста п’ятдесят чотири мільйони сімсот п’ятдесят
дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) гривень, розподілений на 45 475 255 (сорок п’ять мільйонів
чотириста сімдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят п’ять) штук простих iмених акцiй
номiнальною вартiстю 10,00 (десять) гривень кожна. Розміщення акцій здійснюється за
ціною 10,00 (десять) гривень за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості, та є не
нижчою за ринкову вартість однієї акції, яка затверджена рішенням Наглядової Ради від
14.08.2014року. Ринкова вартість однієї акції визначалась суб’єктом оціночної діяльності
ФОП Кішубаєвим Т.Г. (квал. свід-во ЦМК № 126 від 10.07.2004р., Свід-во про включення
до Держреєстру оцінювачів № 10257 від 15.08.2013р.) станом на день, що передував дню
опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерів від 15.09.2014р., тобто станом на 14.08.2014р. (повідомлення
опубліковано в «Відомостях НКЦБФР» № 154 від 15.08.2014р. та затверджена рішенням
Наглядової ради від 14.08.2014р. В складі акціонерів Компанії відсутні власники істотної
участі. Співвідношення вартості акцій, що планується розмістити, до розміру статутного
капіталу Компанії на дату прийняття рішення про розміщення акцій складає 4 447%.
Співвідношення загальної суми акцій Компанії, що знаходяться в обігу на дату прийняття
рішення про розміщення акцій, до розміру статутного капіталу Компанії на дату
прийняття рішення про розміщення акцій складає 100%. Інвесторам в акції Компанії, що
розміщуються, надається однакова сукупність прав, включаючи права на : участь в
управлінні Компанією, отримання дивідендів в порядку визначеному чинним
законодавством України та Статутом Компанії, отримання у разі ліквідації Компанії
частини її майна або вартості частини її майна, отримання інформації про господарську
діяльність Компанії, придбання розміщуваних Компанією простих акцій пропорційно
частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі
приватного розміщення; розпоряджатися акціями Компанії на свій розсуд (продавати,
передавати у спадщину, дарувати, передавати в заставу тощо); реалізовувати інші права,
визначені чинним законодавством України та Статутом Компанії. Оплата акцій
здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні.
Метою розміщення акцій є здійснення капіталізації коштів для забезпечення фінансової
стабільності в діяльності Компанії, підвищення ліквідності, отримання додаткових коштів
для надання повного спектру страхових послуг у різних сегментах ринку. Фінансові
ресурси, залучені від розміщення акцій, будуть спрямовані на збільшення оборотних
коштів, розвиток напрямів страхової діяльності, надання інших видів страхових послуг
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відповідно до чинного законодавства України. Рішення про розміщення простих іменних
акцій Компанії прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 15.09.2014р. На
дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів відсутня інформація щодо
прогнозованої кількості акцій, яку планують придбати. Конвертація акцій не передбачена.
Усі акціонери мають переважне право на придбання простих іменних акцій Компанії, які
плануються до розміщення, у кількості пропорційній частці належних їм (акціонерам)
простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату прийняття
позачерговими Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу шляхом
приватного розміщення акцій. Отримання письмових пiдтверджень про вiдмову
акцiонерiв вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, умовами
розмiщення не передбачається. У випадку неподання акцiонером заяви у строки,
встановленi для реалiзацiї акцiонерами їх переважного права на придбання акцiй,
вважається, що вiн вiдмовився вiд використання свого переважного права на придбання
акцiй.

