Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Мега-Полiс"

2. Код за ЄДРПОУ

30860173

3. Місцезнаходження

03110, Київ, Iвана Клименка, 23

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 249-20-20 (044) 498-58-78

5. Електронна поштова адреса

office@mega-polis.biz

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття
www.mega-polis.biz
інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
18.04.2017.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.
Предмет правочину: Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв (ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року, з дати прийняття такого рiшення, а саме: правочини з отримання позик,
кредитiв, депозитiв, надання в заставу майна Товариства, купiвлi-продажу основних засобiв,
купiвлi-продажу цiнних паперiв, надання послуг зi страхування та перестрахування.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 716 230 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71 623 000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 000%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12 500 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 9 380 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 9 380 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Бондар Олександр Вiкторович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

19.04.2017
М.П.

