
 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Соверен» повідомляє про 

проведення чергових Загальних зборів 19 квітня 2016 р. о 10 годині 00 хв. за місцезнаходженням 

Товариства: м. Київ, пров. Чеховський, 4. оф. 8. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється з 09 годин 30 хв. до  

09 годин 50 хв. 19 квітня 2016 р. 

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

13.04.2016 р. 

Питання, що виносяться на голосування: 

1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2015 р. 

2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р. 

3. Розподіл прибутку Товариства за 2015 р. 

4. Розгляд звіту про корпоративне управління за 2015 р. 

5. Призначення Голови та членів Наглядової ради. 

6. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів 

Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 

7. Затвердження внутрішніх документів Товариства. 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

                                            фінансово-господарської діяльності 

                                           підприємства (тис. грн.)* 

 

Найменування показника період 

звітний попередній 

Усього активів 24 016 23 494 

Основні засоби 149 179 

Довгострокові фінансові інвестиції 25 52 

Запаси 23 11 

Сумарна дебіторська 

заборгованість 

20 435 19 339 

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 934 3 884 

Нерозподілений прибуток -1 432 -816 

Власний капітал 20 951 21 545 

Статутний капітал 20 790 20 790 

Довгострокові зобов'язання 2 718 2 183 

Поточні зобов'язання 347 221 

Чистий прибуток (збиток) -612 92 

Середньорічна кількість акцій (шт.) - - 
Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
- - 

Загальна сума коштів, витрачених на 

викуп власних акцій протягом періоду 
 
- 

 
- 

Чисельність працівників на кінець 

періоду (осіб) 

9 10 

 



З матеріалами, які стосуються Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за 

адресою: м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8 до 19 квітня 2016 р.  

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління 

Кирилюк С. М. Телефон для довідок: (044) 501-01-18. 


