
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

Некрасова Олена Борисiвна

(прізвище та 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 емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ВОНА"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження Львівська область, 79035, місто Львів, вул. Кримська, буд.
28, офiс. 501

4. Код за ЄДРПОУ 23465084

5. Міжміський код та телефон, факс 032-244-45-30

6. Електронна поштова адреса info@wona.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
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-сайті учасника
фондового ринку

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

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

19.04.2019

(дата)

{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 прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

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 18.04.2019 Акція проста 3000000 30000.000 300.000

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу -
18.04.2019 року. Найменування органу, що прийняв таке рішення - Загальні збори акціонерів. Вид, тип, кількість та
сума цінних паперів: передбачається розмістити 3 000 000 штук простих іменних акцій, загальною номінальною
вартістю 30 000 тис.грн. Спосіб розміщення цінних паперів - Без здійснення публічної пропозиції. Розміщення
здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррайтера. Розмiр зареєстрованого Статутного капiталу на момент
прийняття рiшення про розмiщення додаткової кiлькостi акцiй становить 10 000 тис.грн. Розмір збільшення статутного
капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій становить 30 000 тис.грн. У разi збiльшення
Статутного капiталу на заплановану суму, його розмiр становитиме 40 000 тис. грн. Номінальна вартість акцій: 10 грн
за одну акцію. Ціна розміщення: 12,12 грн. за одну акцію. Спосіб визначення ціни: Ціна розміщення являє собою
ринкову вартість акцій, визначену відповідно до законодавства станом на останній робочий день, що передує дню
розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів повідомлення про
скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу
акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, і затверджену вищим
органом Товариства. Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента та/або
збільшення частки у статутному капіталі акціонера, який вже володіє пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР СЕЛ», код за ЄДРПОУ 38363550, кількість належних особі
акцій до розміщення акцій складає 999 900 штук, що складає 99,99% статутного капіталу. Співвідношення (у відсотках
%) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента
на дату прийняття цього рішення: 300%. Співвідношення (у відсотках %) загальної номінальної вартості цінних паперів
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Кожна акція Товариства надає
акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на: - участь в управлінні Товариством, в тому числі
брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань,
які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах
Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та ін.; - отримання
дивідендів; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - отримання, у разі ліквідації Товариства,
частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; - переважне придбання акцій Товариства, що
пропонуються їх власником до продажу третій особі, в порядку, встановленому Статутом; - вимагати здійснення
обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним
законодавством України та Статутом; - переважне придбання акцій Товариства при додатковій емісії у процесі
приватного розміщення в порядку, встановленому законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
щодо розміщення додаткового випуску акцій; - реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним
законодавством України. Спосіб оплати цінних паперів: Грошові кошти. Мета розміщення цінних паперів, а також
напрями використання отриманих коштів: Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, планується направити на
придбання та облаштування основних засобів: - 95% (28,5 млн.грн.) – на придбання офісного приміщення; - 5% (1,5
млн.грн.) – на облаштування придбаного приміщення. Приміщення, яке Товариство планує придбати, буде
використовуватися для провадження основного виду діяльності – надання послуг зі страхування. Прізвища, імена та по
батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів
акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: Рішення прийнято
загальними зборами акціонерів. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Можливість конвертації
цінних паперів не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Проспект емісії не
оформлюється, розміщення акцій здійснюється без публічної пропозиції.
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