
Титульний	аркуш	Повідомлення	
(Повідомлення	про	інформацію)	

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 
Генеральний директор       Бондар Олександр Вiкторович 

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

31.01.2019   М.П.  
(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 «Мега-Полiс» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

03049, м. Київ, вулиця Богданiвська, 24, офiс 23 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

30860173 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 290 96 09 (044) 290 96 09 

6. Електронна поштова адреса 

office@mega-polis.biz 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.01.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mega-polis.biz в мережі Інтернет 31.01.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості	про	зміну	акціонерів,	яким	належать	голосуючі	акції,	розмір	пакета	яких	стає	більшим,	меншим	або	рівним	
пороговому	значенню	пакета	акцій	

№ з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 
депозитарію 

цінних паперів або 
акціонера 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи або 
найменування 
юридичної особи 

власника 
(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
юридичної особи - резидента або код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - нерезидента 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 
зміни (у відсотках 
до статутного 
капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 30.01.2019 

Публiчне 
акцiонерне 
товариство 

"Дiамантбанк" 

23362711 0 74.316072 

Зміст інформації: 

30.01.2019 року ПрАТ «СК «Мега-Полiс» отримало вiд Нацiонального депозитарiю України iнформацiйну довiдку, з якої стало вiдомо про 
змiну акцiонера ПрАТ «СК «Мега-Полiс», якому належать голосуючi акцiї.  
Згiдно iнформацiйної довiдки Нацiонального депозитарiю України вих. №170742 iд власником iменних цiнних паперiв ПрАТ «СК «Мега-
Полiс» загальною кiлькiстю 9289509 штук, що становить 74,316072 % статутного капiталу Товариства, станом на 23.01.2019 року являється 
Публiчне акцiонерне товариство «Дiамантбанк», код ЄДРПОУ 23362711.  
ПрАТ «СК «Мега-Полiс» не володiє iнформацiєю внаслiдок якої дiї (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо чи опосередковано) 
вiдбулася змiна власника цiнних паперiв. 
Розмiр частки Публiчного акцiонерного товариства «Дiамантбанк» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий 
пакет акцiй становив 0% у статутному капiталi ПрАТ «СК «Мега-Полiс», а розмiр частки Публiчного акцiонерного товариства «Дiамантбанк» в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй становить 74,316072 % у статутному капiталi ПрАТ 
«СК «Мега-Полiс». 
ПрАТ «СК «Мега-Полiс» повiдомляє, що не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпорядження акцiями. 
Також ПрАТ «СК «Мега-Полiс» повiдомляє про те, що не володiє iнформацiєю про дату, в яку порогове значення було досягнуто або 
перетнуто. 
 


