
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

26.09.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 26/09-4 

(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). 

 

Голова Правління    Пиж Н.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 03118, м.Київ, місто Київ, проспект Валерія Лобановського, будинок 144, офіс 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 13934129 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 +380443535000, +380800100800, - 

6. Адреса електронної пошти: 

 office@premier-alliance.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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
https://oneclick.ua/informaciya-emitenta/ 26.09.2022 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



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

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 
Вид цінних паперів, що розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних 

паперів, що 

розміщуються 

(тис.грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

1 23.09.2022 Акція проста 150 000 15 000 60 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення: 

23.09.2022, рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01-22-ВК-3 від 23.09.2022 року) 

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з 

емітентом договір про андеррайтинг: 

    -Товариство планує розмістити 150 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. на загальну суму 15 000 000 гривень.  

   - Акції планується розміщувати без здійснення публічної пропозиції. Товариство планує розміщувати акції самостійно (без залучення андеррайтера) 

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна 

розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у 

статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій:  

Розмір статутного капіталу Товариства збільшиться на 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме з 25 000 

000,00 грн. (двадцяти п'яти мільйонів гривень 00 копійок) до 40 000 000,00 грн. (сорока мільйонів гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій 

Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна. 

Ціна розміщення акцій буде визначена на рівні їх ринкової вартості, яка буде визначена  відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність.   

Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють 

пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, кількість 

їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРОНТЛАЙН" (ПАТ "Фронтлайн"), ідентифікаційний код 38901688, якому належить 140901 (сто сорок тисяч дев'ятсот 

одна) акція, що становить 56,1604% розміру статутного капіталу Емітента. 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості 

цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: На дату 

прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної 

пропозиції) за рахунок додаткових внесків загальна номінальна вартість цінних паперів, на яку вони розміщуються, становить 60% статутного капіталу Емітента 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:  Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права за простими акціями 

Товариства, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. 

Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: Оплата акцій здійснюватиметься виключно 

грошовими коштами. 

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Залучені від розміщення акцій кошти будуть розміщені в прийнятні активи 

відповідно до вимог Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 07.06.2018 № 850, а саме:  

на банківські вклади (депозити) – 70%  

в державні облігації України та/або інші цінні папери – 20 %  



в централізовані страхові резервні фонди Моторного (транспортного) страхового бюро України – 10%  

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 Товариства. 

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Можливість конвертації не передбачається. 

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: відсутня 
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