
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 

Голова правління    Павлюченко Тетяна Валеріївна 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

    25.06.2018 

  М.П.  (дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна" 

2. Організаційно-правова форма емітента  

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента  

36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 

4. Код за ЄДРПОУ  

13934129 

5. Міжміський код та телефон, факс  

0532503035, 0532503035 

6. Електронна поштова адреса 

t.fidzina@salamandra.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*    

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

   

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 

https://www.salamandra.ua/ в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 

 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що 

є предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення ринкової вартості майна 

або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 23.06.2018 16000 86228 19 

Зміст інформації: 

23 червня 2018 року Наглядовою Радою Товариства (на підставі пп.16 п. 8.3.13 Статуту Товариства) було прийнято рішення про 

надання згоди Товариству на вчинення значного правочину. Предмет правочину: укладення договору поруки з ПАТ МТБ БАНК» з 

метою забезпечення виконання кредитних зобов’язань за договором кредиту, якій має бути укладено між Приватним акціонерним 

товариством «Страхова компанія «ДIМ СТРАХУВАННЯ» та ПАТ "МТБ БАНК". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 

правочину, визначена відповідно до законодавства: 16 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 86 228 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 19%. 

 


