Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
06.08.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

301
(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 правлiння

Сiлов Анатолiй Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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, Одеська обл., Одеса, Князiвська, буд.15 кв.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22448445
5. Міжміський код та телефон, факс
048737-75-11 048737-75-11
6. Адреса електронної пошти
respect@respectins.com
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 здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

respectins.com
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його
збільшення або зменшення
Розмір
статутного
Дата
капіталу
державної
№
до зміни
реєстрації
з/п
розміру
змін до
статутного
статуту

Розмір
Частка голосуючих
Сума, на яку
статутного
Спосіб
Кількість голосуючих
акцій у загальній
зменшується/
капіталу зменшення/ акцій за результатом
кількості акцій за
збільшується
після
збільшення зменшення/збільшення
результатом
статутний
зменшення/ статутного
статутного капіталу зменшення/збільшення
капітал (тис.
збільшення капіталу
(шт.)
статутного капіталу (у
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1

1

капіталу
(тис. грн)

грн)

3

4

2

21.06.2019 7715000.00

22285000.00

(тис. грн)
5

відсотках)
6

Збiльшення
статутного
капiталу
шляхом
розмiщення
простих
iменних
акцiй
30000000.00
додаткової
емiсiї
iснуючої
номiнальної
вартостi без
здiйснення
публiчної
пропозицiї

7

8

2904407

96.94282

Зміст інформації:
06.08.2019р. емiтент отримав вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» (простих iменних акцiй) за вих №12483-Е/2019 вiд 05.08.2019р.
Дата державної реєстрацiї змiн до статуту, повязаних зi збiльшенням статутного капiталу, 21.06.2019р.
Рiшення про збiльшення статутного капiталу було прийнято 14.03.2019р. на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «СК
«РЕСПЕКТ», шляхом розмiщення акцiй додаткової емiсiї iснуючої номiнальної вартостi без здiйснення публiчної
пропозицiї з метою придбання нерухомостi та з метою приведення дiяльнiстi у вiдповiднiсть до вимог чинного
законодавства України на сумуi 22 285 000,00грн.
Розмiр статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про його збiльшення 7 715 000,00грн.
Розмiр статутного капiталу емiтенту пiсля збiльшення статутного капiталу – 30 000 000,00грн.
Сума, на яку збiльшився статутний капiтал – 22 285 000,00грн.
Частка, на яку збiльшився статутний капiтiл - 388,852883992%
Кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 02.08.2019р. - дата складання реєстру акцiонерiв простих iменних акцiй складає 2
904 407 штук, що складає 96,94282% у загальнiй кiлькостi простих iменних акцiй емiтента.
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