
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

29.01.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 30768 
(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). 

 

Генеральний директор    Бондар О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 03049, м.Київ, м. Київ, Богданівська, 24, оф. 23 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30860173 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0442909609, 0442909609 

6. Адреса електронної пошти 

 office@mega-polis.biz 

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 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.mega-polis.bi

z  29.01.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 

та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 28.01.2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД РІТЕЙЛ" 

41609304 0 74,316072 

Зміст інформації: 

28.01.2020 року ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" отримало від ТОВ "ГРАНД РІТЕЙЛ" повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ "СК 

"МЕГА-ПОЛІС". ТОВ "ГРАНД РІТЕЙЛ", код за ЄДРПОУ 41609304, стало власником простих іменних акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в розмірі 9 289 509 шт. (дев'ять 

мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'ять штук) простих іменних акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", загальна номінальна вартість яких 9 289 509,00 грн. 

(дев'ять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'ять гривень 00 копійок), що становить 74,316072% від статутного капіталу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". 

Загальна ціна цінних паперів (простих іменних акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-200108-002; БВ20200108-001; 

4126952 від 08.01.2020 року становить 554 219, 56 грн. (п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті дев'ятнадцять) гривень 56 копійок. З повідомлення ТОВ "ГРАНД РІТЕЙЛ"  

вбачається, що згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах вих. №2 від 24.01.2020 року прості іменні акції ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"(міжнародний 

ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1008851107, загальна номінальна вартість яких 9 289 509,00 грн. (дев'ять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот 

дев'ять гривень 00 копійок) були зараховані на рахунок у цінних паперах ТОВ "ГРАНД РІТЕЙЛ", відкритий у депозитарній установі ТОВ "Універ Капітал", код за 

ЄДРПОУ 33592899. 

Розмір частки ТОВ "ГРАНД РІТЕЙЛ"  в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій становив 0% 

у статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", а розмір частки ТОВ "ГРАНД РІТЕЙЛ" в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій після 

набуття права власності на такий пакет акцій становить 74,316072% у статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". 

ТОВ "ГРАНД РІТЕЙЛ"  є відповідальною особою за реалізацію норм, передбачених ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства". 

 

 


