Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Сiлов Анатолiй Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РЕСПЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65029, Одеса, Князiвська, буд.15, кв.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22448445
5. Міжміський код та телефон, факс
048712-31-98 048737-75-11
6. Електронна поштова адреса
respect@respectins.com
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)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

respectins.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

15.03.2019
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

14.03.2019

500000

56019

892.60

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 14.03.2019 року за Рiшенням рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ» (Протокол № 13 вiд 14.03.2019р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди значних
правочинiв вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якi можуть вчинятися вiд iменi Товариства Головою Правлiння, наступного характеру та в
рамках: страхової, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення з
граничною сукупною вартiстю значних правочинiв до 500 000 000,00 (П’ятсот мiльйонiв) грн. Вартiсть активiв ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ» за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 56019,0тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 892,60%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 675816 за всiма питаннями порядку денного.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 659051 простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення: 659051 простих iменних акцiй; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти»
прийняття рiшення: 0 (Нуль) простих iменних акцiй.

