
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»  

2. Код за ЄДРПОУ:  13550765  

3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, 122, індекс 03150  

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 247-40-70  

5. Електронна поштова адреса: office@ams.com.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ams.com.ua 

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 

статутного капіталу 

ІІ. Текст повідомлення 

N 

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 09.07.2015 Акції прості іменні 28 000 шт. 10 080 000,00 грн. 66,666667 % 

 

Зміст інформації: 

Позачерговими загальними зборами акціонерів Страхової компанії «Аско-Медсервіс», що проводились 09 липня 2015 року за 

адресою: м. Київ, вул. Горького, 122, (конференц-зала офісу кімната № 3), було прийнято рішення (протокол № 52 від 09.07.2015 р.) про 

збільшення статутного капіталу Страхової компанії «Аско-Медсервіс» шляхом приватного розміщення додаткової кількості акцій 

простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

Для участі в Зборах зареєструвались 16 (шістнадцять) акціонерів та їх представників, яким належать 42 000 простих іменних 

акцій та 0 привілейованих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право 

голосу на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного.  

Рішення про приватне розміщення акцій простих іменних Страхової компанії «Аско-Медсервіс» було прийнято більшістю у 42 

000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. 

Цінні папери, що розміщуються – акції прості іменні. 

Спосіб розміщення – приватне. 

Загальна кількість акцій, що розміщуються – 28 000 (двадцять вісім тисяч) штук. 

Номінальна вартість акції, що розміщуються – 360,00 грн. (триста шістдесят грн. 00 коп.).  

Ринкова вартість однієї простої іменної акції Страхової компанії «Аско-Медсервіс» станом на 22.06.2015 р. визначена суб’єктом 

оціночної діяльності ФО-П Кожемякіним Святославом Сергійовичем на рівні 360,00 грн. (триста шістдесят грн. 00 коп.) відповідно до 

Договору № 1806/7 від 18.06.2015 р. та затверджена протоколом Наглядової ради Страхової компанії «Аско-Медсервіс» (Протокол № 

53/1 від 22.06.2015 р.) рівні 360,00 грн. (триста шістдесят грн. 00 коп.). 

Розмір збільшення статутного капіталу – 10 080 000,00 (десять мільйонів вісімдесят тисяч грн. 00 коп.). 

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до 

розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення – 66,666667%; 

Права акціонерів, визначені законодавством та Статутом Страхової компанії «Аско-Медсервіс», при розміщенні випуску не 

змінюються. 

Акціонерам Страхової компанії «Аско-Медсервіс», які є власниками простих іменних акцій Страхової компанії «Аско-

Медсервіс», надається переважне право на придбання простих акцій Страхової компанії «Аско-Медсервіс» додаткової емісії в кількості, 

пропорційній частці належних цим акціонерам станом на 09 липня 2015 року простих іменних акцій у загальній кількості емітованих 

простих іменних акцій Страхової компанії «Аско-Медсервіс».  

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій 

умовами розміщення акцій не передбачається. 

Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, надає у визначений строк (з 13.07.2015 р. до 31.07.2015 р. включно) 

Страховій компанії «Аско-Медсервіс» на ім’я уповноваженої особи – Голови Правління Страхової компанії «Аско-Медсервіс» 

Павлюченко Тетяні Валеріївні, письмову заяву про придбання акцій. 

Заяви від акціонерів про придбання акцій для реалізації свого переважного права на придбання приймаються за адресою: 03150, 

м. Київ, вул. Горького, 122, (конференц-зала офісу кімната № 3). 

Заяви подаються особисто акціонерами або їх уповноваженими представниками. Якщо заява підписується уповноваженою 

особою, яка діє на підставі довіреності, то разом з заявою надається довіреність, яка повинна бути оформлена у відповідності з чинним 

законодавством України. В наданій заяві повинно бути зазначено: 

 Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера; 

 місце проживання (місце реєстрації); 

 паспортні дані; 

 ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); 

 кількість акцій, що акціонер бажає придбати; 

 дата складання заяви та підпис. 

Відсутність письмової заяви, отриманої Страховою компанією «Аско-Медсервіс» до 31.07.2015 р. (включно), про намір 

акціонером реалізувати своє переважне право на придбання акцій, вважається відмовою акціонера від такого права. 

Спосіб оплати цінних паперів. 

Грошові кошти в національній валюті (Гривня). 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, після подання письмової заяви про придбання акцій, в строк з 9:00 

до 18:00 з 13.07.2015 р. до 31.07.2015 р. включно, здійснюють перерахування коштів в національній валюті у сумі, яка дорівнює вартості 

акцій, на рахунок № 265080130143 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», м. Київ, МФО 320627, код за ЄДРПОУ отримувача – 13550765, отримувач 



– Страхова компанія «Аско-Медсервіс».  

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про придбання акцій, але не здійснив повного 

розрахунку за акції додаткової емісії, що ним придбаваються, на зазначений рахунок, вважається, що акціонер відмовився від 

використання свого переважного права на придбання акцій. 

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів. 

Цінні папери розміщуються з метою залучення додаткових фінансових ресурсів, які в повному обсязі будуть використані для 

підтримки довгострокової ліквідності Страхової компанії «Аско-Медсервіс». 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї умовами розміщення не передбачена. 

Страхова компанія «Аско-Медсервіс» зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій у рахунок їх 

оплати, для покриття збитків. 

 
ІІІ. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

 

 

Голова Правління ______________ 

(підпис)  
Т.В. Павлюченко 

 М. П.  10.07.2015 р. 

 


