ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента.

Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ"

2. Організаційно-правова форма.

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження.

30383799

4. Ідентифікаційний код юридичної особи.

01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 7

5. Міжміський код та телефон, факс.

(044) 236-51-52, (044) 278-14-50

6. Адреса електронної пошти.

office@kag.kiev.ua

7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

http://kag.ua/detalna-informatsiya/

8. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
1.Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу, та найменування органу, що прийняв таке рiшення:
10 квiтня 2019 р. рiчнi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ» (Протокол № 63 вiд 10 квiтня 2019 р.) прийняли
рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного
капiталу Емiтента.
2.Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок здiйснення такого
розмiщення (емiсiї) (самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про
андеррайтинг):
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства ««Страхова компанiя
«КИЙ АВIА ГАРАНТ» (Протокол № 63 вiд 10 квiтня 2019 р.) прийняли рiшення збiльшити
розмiр статутного капiталу Товариства на суму 4 000 000,00 грн. (Чотири мiльйони гривень 00
копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 13 500 000,00 грн. (Тринадцять мiльйонiв
п’ятсот тисяч гривень 00 копiйок) до 17 500 000,00 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв п’ятсот тисяч
гривень 00 копiйок) шляхом додаткової емiсiї (розмiщення додаткових акцiй) 80 000
(Вiсiмдесят тисяч) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства, iснуючої номiнальної
вартостi 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю 4
000 000,00 грн. (Чотири мiльйони гривень 00 копiйок) (без здiйснення публiчної пропозицiї).
Розмiщення буде здiйснюватися Емiтентом самостiйно, без залучення андеррайтера.
3.Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового
випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначаються їх номiнальна вартiсть та цiна
розмiщення iз зазначенням способу її визначення. Якщо розмiщення акцiй може призвести до
змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi
акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, наводяться
найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи, кiлькiсть їхнiх акцiй та частка у статутному капiталi до розмiщення акцiй:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«КИЙ АВIА ГАРАНТ» (Протокол № 63 вiд 10 квiтня 2019 р.) прийняли рiшення збiльшити
розмiр статутного капiталу Товариства на суму 4 000 000,00 грн. (Чотири мiльйони гривень 00

копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 13 500 000,00 грн. (Тринадцять мiльйонiв
п’ятсот тисяч гривень 00 копiйок) до 17 500 000,00 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв п’ятсот тисяч
гривень 00 копiйок) шляхом додаткової емiсiї (розмiщення додаткових акцiй) 80 000
(Вiсiмдесят тисяч) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства, iснуючої номiнальної
вартостi 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю 4
000 000,00 грн. (Чотири мiльйони гривень 00 копiйок) (без здiйснення публiчної пропозицiї).
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить – 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть однiєї акцiї визначена відповідно до законодавства станом на останній
робочий день, що передує дню розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії про ринок цінних паперів повідомлення про скликання загальних зборів, до порядку
денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, а саме 05.03.2019 року і
становить 42,29 грн. (Сорок двi гривнi 29 копiйок) кожна, яку визначено суб’єктом оцiночної
дiяльностi Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Консалтингова компанiя «Парето»
(сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 29/19 вiд 14 сiчня 2019 року, виданий Фондом
державного майна України, строк дiї до 14.01.2022 р.) на пiдставi Звiту про оцiнку майна,
об’єкт оцiнки: одна проста iменна акцiя ПАТ «СК «КИЙ АВIА ГАРАНТ». Визначену ринкову
вартiсть однiєї простої iменної акцiї Емiтента затверджено Наглядовою радою Емiтента
(Протокол № 58 від 21.03.2019 року).
Акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову
вартість, і не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. Акцiї
розмiщуються за цiною 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копiйок) за одну просту iменну акцiю,
що дорiвнює номiнальнiй вартостi. Цiну розмiщення акцiй визначено та затверджено
Наглядовою радою Емiтента (Протокол № 61 від 10.04.2019 року).
Розмiщення не призведе до змiни власника значного пакета акцiй емiтента.
Розмiщення може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi наступних акцiонерiв,
якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй (наводяться найменування та
iдентифiкацiйний код юридичної особи, прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, кiлькiсть
акцiй та частка у статутному капiталi до розмiщення акцiй): 1.Приватне акцiонерне товариство
«КИЙ АВIА» (код ЄДРПОУ 01130578) є власником 178406 штук простих iменних акцiй, що
становить 66,0762% вiд загальної кiлькостi акцiй у статутному капiталi Емiтента до
розмiщення акцiй. 2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «С.Л.В.» (код ЄДРПОУ
30184757) є власником 32419 штук простих iменних акцiй, що становить 12,007% вiд загальної
кiлькостi акцiй у статутному капiталi Емiтента до розмiщення акцiй. 3. Шпак Володимир
Антонович є власником 19400 штук простих iменних акцiй, що становить 7,1852% вiд
загальної кiлькостi акцiй у статутному капiталi Емiтента до розмiщення акцiй.
4.Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм
iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних
паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру
статутного
капiталу
емiтента
на
дату
прийняття
цього
рiшення:
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм
iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу на
дату прийняття рiшення – 29, 63 %.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до
розмiру статутного капiталу на дату прийняття рiшення – 100 %.
5.Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на:
- участь в управлiннi Товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна
Товариства;

отримання
iнформацiї
про
господарську
дiяльнiсть
Товариства;
- користування переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються
Товариством, порядок реалiзацiї цього права встановлюється чинним законодавством України.
Акцiонери - власники простих акцiй Емiтента можуть мати й iншi права, передбаченi чинним
законодавством України та Статутом Емiтента.
6.Спосiб оплати цiнних паперiв. Якщо оплата здiйснюється активами, iншими, нiж грошовi
кошти, наводиться їх перелiк:
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами на рахунок ПАТ «СК «КИЙ АВIА
ГАРАНТ». Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здiйснюється.
7.Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв:
Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй у розмiрi 4 000 000,00 грн. (Чотири мiльйони
гривень 00 копiйок), будуть використанi на збiльшення об’єму прийнятних активiв
Страховика.
8.Прiзвища, імена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про
розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства); вiдомостi про
кiлькiсть
цiнних
паперiв
емiтента,
якими
вони
володiють:
Рiшення про розмiщення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Емiтента.
9.Iнформацiя
щодо
можливостi
конвертацiї
цiнних
паперiв:
Конвертацiя акцiй не передбачається.
10.Iнша
суттєва
iнформацiя
вiдповiдно
до
проспекту
емiсiї:
Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для
покриття збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi, вiдповiдно до вимог чинного
законодавства та Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ».

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор

__________________
(підпис) М.П.

Гринько Костянтин Васильович

