Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова
правлiння

Бошко Юрiй Петрович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

(посада)

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 "Мономах"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження
емітента

65045 м. Одеса, вул. Троїцька, 48

4. Ідентифікаційний код за
19363702
ЄДРПОУ емітента
5. Міжміський код, телефон
(048) 7267725 (0482) 344190
та факс емітента
6. Електронна поштова
адреса емітента

office@monomah.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано* у

Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

http://www.monomah.com.ua
(адреса сторінки)

* Зазначається при поданні до Комісії

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн.)

1

2

3

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)
4

1

20.04.2017

50000.000

20308.000

Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
5
246.20839000000

Зміст інформації
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 20 квiтня 2017 р.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо
правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру- правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю
товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi
за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик, тощо, що вчинятимуться товариством протягом не
бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
кожного такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв
або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв не повинна перевищувати 50000,00 тис.грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 20308,00 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 246,21%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 24000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах - 24000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття даного рiшення -24000, "проти" - 0.

