
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       Говенко П.М. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали 

керівника) 

  М.П.  23.12.2014 

(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 зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій 

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

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

23.12.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку" 

 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 

(дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

http://33946038.infosite.com.ua в мережі 

Інтернет 

 

 (адреса сторінки)  (дата) 



№ 

з/

п 

Дата 

зміни 

Дата 

повідомлен

ня емітента 

особою, що 

здійснює 

облік права 

власності 

на акції в 

депозитарн

ій системі 

або 

акціонером 

Повне 

найменування 

юридичної особи - 

власника пакета 

акцій або 

зазначення 

"фізична особа" 

Код за 

ЄДРПОУ - для 

юридичних 

осіб - 

резидентів або 

ідентифікаційн

ий код з 

торговельного, 

судового або 

банківського 

реєстру 

країни, де 

офіційно 

зареєстровани

й іноземний 

суб'єкт 

господарської 

діяльності - 

для 

юридичних 

осіб - 

нерезидентів 

Розмір 

частки 

акціонер

а до 

зміни (у 

відсотка

х до 

статутно

го 

капіталу

) 

Розмір 

частки 

акціонер

а після 

зміни (у 

відсотка

х до 

статутно

го 

капіталу

) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 17.12.20

14 

23.12.2014 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІС

ТЮ "ІСТ ФАКТОР 

КАПІТАЛ" 

39150930 0 81.8172 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ" (далі 

- Емітент) на підставі інформації, отриманої 23.12.2014р. за даними переліка акціонерів, 

яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів 

акціонерного товариства, який складено Публічним акціонерним товариством 

"Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711) 18.12.2014р. станом на 

17.12.2014р., повідомляє про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій, а саме: юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 39150930, 

місцезнаходження: 65009, м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.25, збільшила свою 

частку голосуючих акцій з 0 шт. до 818172 шт., що стало складати 81,8172% від 

статутного капіталу емітента. 
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