
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 

(Повідомлення про інформацію) 

16.12.2021 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

 

№  16 

          (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) 

 

Пантова Олена Борисівна 

(прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна 

страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» 

2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 03186, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24309647 

5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 492-84-92;  (044) 492-84-92 

6. Адреса електронної пошти: office@aska-life.com.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). 

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

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https:// aska-

life.com.ua/documents/#tab1    

(URL-адреса веб-сайту) 

 
16.12.2021 

(дата) 

 



Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, 

пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього 

товариства 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення - 16 грудня 2021 року.  

Найменування уповноваженого органу емітента – позачергові загальні збори акціонерів 

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення - відповідно до Переліку акціонерів, які 

мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 24 -00 годину 10 грудня 2021 року, 

брати участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 16 грудня 2021 року мають 

право 3 (три) акціонера.  
Опис змін до статуту емітента – 16.12.2021 року позачерговими загальними зборами акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»  

(протокол № 2 від 16.12.2021 року) прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства, 

шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 
Внесені зміни: 
 - виключають із Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова 

компанія АСКА-ЖИТТЯ»  переважне право його акціонерів на придбання акцій Товариства, що 

пропонуються їх власником до відчуження третій особі; 
- встановлюють, що вимоги законодавства щодо обов’язкового викупу акцій у міноритарних 

акціонерів Товариства при придбанні контрольного пакету акцій Товариства не поширюються на 

Товариство. 

 

 


