
Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 
Річними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«IНДУСТРIАЛЬНА» 16 квiтня 2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi 
поточної дiяльностi протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення, а 
саме правочини, що стосуються операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi 
Товариства загальною граничною сукупною вартiстю не бiльше 500 000 тис. грн., зокрема, 
але не обмежуючись: правочини з цiнними паперами (акцiями, облiгацiями, векселями i 
т.iн.), кредитнi правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних 
зобов`язань, на суму бiльше 25% (по кожному правочину) вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
43 253 тис. грн.  Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi 
активiв ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 1155,99 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
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75000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 75000, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 75000, «проти» 
прийняття рiшення 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбачен i законодавством , статутом ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАН IЯ 
«IНДУСТРIАЛЬНА» не визначенi.  

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до 
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  
Голова Правлiння       Кравцова Свiтлана Борисiвна 
  


