
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

АСКА-ЖИТТЯ» (далі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 24309647) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 

1. Дата, час та місце  проведення загальних зборів: 25.04.2016 року о 9-30 годині, за адресою: 03186, Україна,            

м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, 2-й поверх, конференц-зал. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації 9-00. Закінчення 

реєстрації: 9-30. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 19.04.2016 року станом на 

24.00 годину. 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту річних 

загальних зборів акціонерів Товариства; 

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду; 

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік  та прийняття рішення за наслідками його розгляду; 

4. Затвердження річного звіту Товариства; 

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства; 

6. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції; 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; 

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства; 

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з ними. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

відповідних договорів; 

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів; 

11. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів: ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 

здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 2-й поверх 

конференц-зал. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генерального директора 

Товариства Пантова Олена Борисівна,  тел. (044) 492-8-492. 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*  

Найменування показника  Період  

звітний  попередній  

Усього активів  217344  218456  

Основні засоби  19977  16606  

Довгострокові фінансові інвестиції  44920  61697  

Запаси  39  51  

Сумарна дебіторська заборгованість  26275  22199  

Грошові кошти та їх еквіваленти  91599  117371  

Поточні фінансові інвестиції  34072  -  

Нерозподілений прибуток  17669  14829  

Власний капітал  56048  49257  

Статутний капітал  19385  19385  

Довгострокові зобов'язання  160643  163107  

Поточні зобов'язання  653  6092  

Чистий прибуток (збиток)  3551  2913  

Середньорічна кількість акцій (шт.)  19384900  19384900  

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0  0  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом періоду  

0  0  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  61  60  

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
«Бюлетень. Цінні папери України» №50 від 21.03.2016 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

Генеральний директор ________  

(підпис) 

О.Б. Пантова 

 М.П. 21.03.2016 

 

 


