
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

 

 

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (код ЄДРПОУ 

31650052, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31) повідомляє про проведення 

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути 

акціонери) проведення загальних зборів 

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 02 березня 

2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, кімн. 1. 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 02 березня 2020 року з 10 години 

10 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, кімн. 1. 

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; 

представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право 

представляти інтереси акціонера на Загальних зборах. 

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, 

станом на 24 годину 00 хвилин 25 лютого 2020 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства). 

5. Перелік питань, включених до порядку денного, разом з проектами рішень (крім кумулятивного 

голосування) 
1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення з першого питання порядку денного: 

Обрати для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

Товариства лічильну комісію у складі 2 членів – Карпенко Юлію Сергіївну та Безуглу Валерію Миколаївну. 

Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та підписання протоколів 

про підсумки голосування. 

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Назарчука Михайла Ігоровича, секретарем – 

Винокурова Олександра Вікторовича. 

 

2. Про збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 

рахунок додаткових внесків. 

Проект рішення з другого питання порядку денного: 

Збільшити за рахунок додаткових внесків розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» на 90 000 000,00 (дев’яносто 

мільйонів грн. 00 коп.) гривень, шляхом розміщення 9 000 000 (дев’яти мільйонів) простих іменних акцій 

номінальною вартістю  10,00 (десять гривень 00 копійок) гривень кожна. 

 

3. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 

Проект рішення з третього питання порядку денного: 

Здійснити емісію простих іменних акцій без здійснення публічної пропозиції в кількості 

9 000 000 (дев’яти мільйонів) штук номінальною вартістю  10,00 (десять гривень 00 копійок) гривень кожна. 

Визначити, що учасниками розміщення є наступні особи-акціонери Товариства: 

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТИТУДА" (код ЄДРПОУ 43157408); 

2) Назарчук Михайло Ігорович; 

3) Шуба Олексій Дмитрович; 

4) Білоус Максим Миколайович; 

5) Гусак Світлана Володимирівна; 

6) Гусак Євген Валентинович. 

Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому 

додатку, який є невід’ємною частиною протоколу цих позачергових Загальних зборів акціонерів.  

 

4. Про визначення уповноваженого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО», якому надаються повноваження щодо: 

-визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення 

акцій у процесі емісії; 

-залучення до розміщення андеррайтера; 

-прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на 

запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 

-затвердження результатів емісії акцій; 

-затвердження звіту про результати емісії акцій; 

-прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 



-повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в 

установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке 

рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення 

про відмову від емісії акцій; 

-повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про 

невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним 

товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про 

акціонерні товариства". 

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: 

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства щодо: 

-визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення 

акцій у процесі емісії; 

-залучення до розміщення андеррайтера; 

-прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на 

запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 

-затвердження результатів емісії акцій; 

-затвердження звіту про результати емісії акцій; 

-прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

-повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в 

установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке 

рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення 

про відмову від емісії акцій; 

-повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про 

невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним 

товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про 

акціонерні товариства». 

 

5. Про визначення уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО», яким надаються повноваження: 

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 

щодо яких прийнято рішення про емісію; 

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 

здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: 

Уповноважити Голову правління Товариства: 

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 

щодо яких прийнято рішення про емісію; 

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 

здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

 

5.1  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій 

статті 35 Закону 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 

також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – 

Закон), розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: www.vuso.ua. 

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 

підготовки до загальних зборів. 

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання 

повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами 

(документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за 

місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, кімн. 1, з понеділка до 

п’ятниці з 09:00 год. до 17:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та 

проведення зборів – Безуглої Валерії Миколаївни, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. 

Телефон для довідок: (050) 855-18-59. 

7. Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону. 
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог 

статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також 

щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів 

питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 

днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 

днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 

проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із 

зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 

акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 



До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, 

включених до проекту порядку денного Загальних зборів. 

 

8.  Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю 
Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність 

на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під 

час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 

щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 

щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого 

представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 

представника, повідомивши про це Товариство.  

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 

зборів (22.01.2020), загальна кількість акцій Товариства складає 6 000 000 шт.; загальна кількість голосуючих 

акцій становить 6 000 000 шт. 

 

Для участі у Загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у 

разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують 

повноваження представника на участь у Загальних зборах. 

 

 

Голова Наглядової ради Назарчук М.І. 

Член Наглядової ради Шуба О.Д. 

Член Наглядової ради Лисечко П.А. 

 


