
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

(дат а реєст рації еміт ент ом елект ронного документ а)

(вихідний реєст раційний номер елект ронного документ а)
Підт верджую ідент ичніст ь т а дост овірніст ь інформації, що розкрит а відповідно до вимог Положення
про розкрит т я інформації еміт ент ами цінних паперів, зат вердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів т а фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєст рованого в Мініст ерст ві
юст иції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директ ор

(посада)

 

 

(підпис)

Некрасова Олена Борисiвна

(прізвище т а ініціали
керівника)

 

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків

статутного капіталу) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування еміт ент а ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА

КОМПАНІЯ "ВОНА"
2. Організаційно-правова форма Приват не акціонерне т оварист во
3. Місцезнаходження Львівська област ь, 79035, міст о Львів, вулиця

Кримська, будинок 28, офіс 501
4. Код за ЄДРПОУ 23465084
5. Міжміський код т а т елефон, факс (032) 244-45-30
6. Елект ронна пошт ова адреса info@wona.ua
7. Найменування, ідент ифікаційний код юридичної
особи, країна реєст рації юридичної особи т а
номер свідоцт ва про включення до Реєст ру осіб,
уповноважених надават и 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, УКРАЇНА, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайт і
учасника фондового ринку

http://wona.ua,
http://wona.ua/official-data.htm

(адреса ст орінки)

в мережі
Інт ернет

05.08.2019

(дат а)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}



ВІДОМОСТІ

про прийнят т я рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсот ків ст ат ут ного
капіт алу

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Вид цінних
паперів, що

розміщуються

Кількість цінних
паперів, що

розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів,
що розміщуються

(тис.грн)

Частка
статутного
капіталу (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6
1 02.08.2019 Акція прост а 3000000 30000.000 300.000
Зміст  інформації:
Дат а прийнят т я рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсот ків
ст ат ут ного капіт алу - 02.08.2019 року. Найменування органу, що прийняв т аке рішення - Загальні
збори акціонерів. Вид, т ип, кількіст ь т а сума цінних паперів: передбачаєт ься розміст ит и 3 000 000
шт ук прост их іменних акцій, загальною номінальною варт іст ю 30 000 000 грн. Спосіб розміщення
цінних паперів - Без здійснення публічної пропозиції. Розміщення здійснюват имет ься самост ійно, без
залучення андеррайт ера. Розмiр зареєст рованого Ст ат ут ного капiт алу на момент  прийнят т я
рiшення про розмiщення додат кової кiлькост i акцiй ст ановит ь 10 000 000 грн. Розмір збільшення
ст ат ут ного капіт алу акціонерного т оварист ва шляхом додат кового випуску акцій ст ановит ь 30
000 000 грн. У разi збiльшення Ст ат ут ного капiт алу на заплановану суму, його розмiр ст ановит име 40
000 000 грн. Номінальна варт іст ь акцій: 10 грн за одну акцію. Ціна розміщення: 12,12 грн. за одну
акцію. Спосіб визначення ціни: Ціна розміщення являє собою ринкову варт іст ь акцій, визначену
відповідно до законодавст ва ст аном на ост анній робочий день, що передує дню розміщення в
загальнодост упній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів повідомлення про
скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено пит ання про збільшення ст ат ут ного
капіт алу акціонерного т оварист ва шляхом розміщення додат кових акцій існуючої номінальної
варт ост і, і зат верджену вищим органом Товарист ва. Розміщення акцій може призвест и до зміни
власника значного пакет а акцій еміт ент а т а/або збільшення част ки у ст ат ут ному капіт алі акціонера,
який вже володіє пакет ом у розмірі 5 і більше відсот ків акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР СЕЛ», код за ЄДРПОУ 38363550, кількіст ь належних особі акцій до розміщення
акцій складає 999 900 шт ук, що складає 99,99% ст ат ут ного капіт алу. Співвідношення (у відсот ках %)
загальної номінальної варт ост і цінних паперів, на яку вони розміщуют ься, до розміру ст ат ут ного
капіт алу еміт ент а на дат у прийнят т я цього рішення: 300%. Співвідношення (у відсот ках %) загальної
номінальної варт ост і цінних паперів еміт ент а, які знаходят ься в обігу, до розміру ст ат ут ного капіт алу
еміт ент а на дат у прийнят т я цього рішення: 100%. Інформація про права, які от римуют ь інвест ори в
цінні папери, що розміщуют ься: 1) участ ь в управлінні Товарист вом (шляхом голосування на загальних
зборах акціонерів Товарист ва безпосередньо або через своїх предст авників т а шляхом участ і в
діяльност і органів Товарист ва); 2) от римання дивідендів; 3) от римання у разі ліквідації Товарист ва
част ини його майна або варт ост і част ини майна Товарист ва; 4) от римання інформації про
господарську діяльніст ь Товарист ва; 5) переважне право на придбання акцій при здійсненні
Товарист вом емісії акцій (крім випадку прийнят т я загальними зборами рішення про невикорист ання
т акого права), що реалізуєт ься у порядку, передбаченому законодавст вом України; 6) переважне
право на придбання акцій Товарист ва, що пропонуют ься їх власником до відчуження т рет ій особі; 7)
право вимагат и викупу належних їм акцій Товарист вом у випадках, передбачених чинним
законодавст вом України т а Ст ат ут ом; 8) право укладат и між собою договори, предмет ом яких є
реалізація акціонерами прав на акції т а/або прав за акціями, передбачених законодавст вом,
Ст ат ут ом т а іншими внут рішніми документ ами Товарист ва; 9) інші права, вст ановлені Ст ат ут ом т а
чинним законодавст вом України.Спосіб оплат и цінних паперів: Грошові кошт и. Мет а розміщення
цінних паперів, а т акож напрями використ ання от риманих кошт ів: Фінансові ресурси, залучені від
розміщення акцій, плануєт ься направит и на придбання т а облашт ування основних засобів: - 95% (28,5
млн.грн.) – на придбання офісного приміщення; - 5% (1,5 млн.грн.) – на облашт ування придбаного
приміщення. Приміщення, яке Товарист во планує придбат и, буде використ овуват ися для провадження
основного виду діяльност і – надання послуг зі ст рахування. Прізвища, імена т а по бат ькові членів
уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів
акціонерного т оварист ва); відомост і про кількіст ь цінних паперів еміт ент а, якими вони володіют ь:
Рішення прийнят о загальними зборами акціонерів. Інформація щодо можливост і конверт ації цінних
паперів: Можливіст ь конверт ації цінних паперів не передбачена. Інша сут т єва інформація відповідно
до проспект у емісії, додат кова інформація: проспект  емісії не оформлюєт ься, розміщення акцій
здійснюєт ься без публічної пропозиції.
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