
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 
"Полiська страхова компанiя" 

2. Код за ЄДРПОУ 31598066 

3. Місцезнаходження 
14013, мiсто Чернiгiв, Олександра 
Молодчого, 46 

4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 677990 (0462) 603672 

5. Електронна поштова адреса psk@athost.info 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

http://psk.athost.info 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів 

II. Текст повідомлення 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.04.2017 № 26) cхвалено значнi 
правочини, а саме: залучення коштiв, отримання кредитiв, позик, надання гарантiй в установах 
банку та/або вiд iнших третiх осiб, здiйснення передачi в заставу активiв, нерухомого майна 
товариства граничною сукупною вартiстю кожного правочину не бiльше 40 (сорок) мiльйонiв 
гривень. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банкiв 
генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, 
iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпечення зобов’язань третiх 
осiб. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 23968 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 166,8892%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiї 109996 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
90690 шт. Результати голосування: За – 90690 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.04.2017 № 26) cхвалено значнi 
правочини, а саме: надання послуг страхування граничною сукупною вартiстю кожного правочину 
не бiльше 200 (двiстi) мiльйонiв гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 23968 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
834,4459%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 109996 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 90690 шт. Результати голосування: За – 90690 голосiв. 
Проти – 0 голосiв. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.04.2017 № 26) cхвалено значнi 
правочини, а саме: правочини з перестрахування - граничною сукупною вартiстю кожного 
правочина не бiльше 200 (двiстi) мiльйонiв гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 23968 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 834,4459%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 109996 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 90690 шт. Результати голосування: За – 
90690 голосiв. Проти – 0 голосiв. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Буренок Юрiй Володимирович 

Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
07.04.2017 

(дата) 
 


