
28.02.2018 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова Компнанiя "ВУСО" 

2. Код за ЄДРПОУ: 31650052 

3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, Казимира Малевича, буд. 31 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445003773 

5. Електронна поштова адреса: vuso@vuso.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: vuso.ua 

7. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 

публічного акціонерного товариства) 

 
ІІ. Текст повідомлення 

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 

(крім публічного акціонерного товариства) 

№ з/п Дата 

повідомлення 

емітента 

особою, що 

здійснює 

облік права 

власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи - 

власника 

пакета акцій 

або 

зазначення 

"фізична 

особа" 

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 

до зміни 

(у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після 

зміни (у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 26.02.2018 фiзична особа фiзична особа 26 0 

ПрАТ "СК "ВУСО" iнформує про змiну власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй акцiонерного товариства, а саме: 



фiзична особа - Шойхеденко Олександр Валерiйович (фiзина особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), який володiв 26 % 

акцiй (голосуючих) Товариства вийшов зi складу акцiонерiв Компанiї, i 

на даний час акцiями ПрАТ "СК "ВУСО" не володiє. 

 
ІІІ. Підпис 

 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 

інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно із законодавством. 

2.  
 Виконуючий 

обов'язки Голови 

Правлiння 

 

_________  
(підпис) 

___А.В. Артюхов__ 
(ініціали та прізвище керівника) 

   _____28.02.2018____  
(дата) 

 


