Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Українська
пожежно-страхова компанiя”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

20602681

3. Місцезнаходження

04080, мiсто Київ, вулиця Кирилiвська, буд. 40

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)4636421 (044)4171615

5. Електронна поштова адреса

info@upsk com.ua

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

upsk.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про викуп
власних акцій, крім акцій корпоративних
інвестиційних фондів інтервального та відкритого
типу

II. Текст повідомлення
18.11.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "УПСК" (далi - "Товариство")
прийнято рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй.
Перiод викупу: з 19.12.2018 р. по 29.03.2019 р.
Порядок викупу: акцiонер, який має намiр продати Товариству належнi йому акцiї, повинен
протягом строку, визначеного в п.4.1., надати Товариству письмову пропозицiю про продаж акцiй
iз зазначенням свого прiзвища, iменi та по-батьковi (для юридичних осiб - найменування), мiсця
проживання (для юридичних осiб – мiсцезнаходження), кiлькiсть та типу акцiй, запропонованi а)
особисто за адресою: м. Київ, вулиця Кирилiвська, 40, Головi Правлiння Товариства Нестерову
I.Л. в робочi днi з 9-00 до 18-00. б) шляхом направлення рекомендованого листа з повiдомленням
про вручення за юридичною адресою Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40, ПрАТ
«УПСК», Головi Правлiння Нестерову I.Л. Разом з пропозицiєю про продаж акцiй, акцiонер має
надати всi документи, необхiднi для укладання договору купiвлi-продажу акцiй, визначений
Головою Правлiння Товариства. Сплата вартостi акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлiпродажу акцiй пiсля передачi Товариству права власностi на акцiї (з моменту зарахування акцiй на
рахунок Товариства). Сплата вартостi акцiй здiйснюється шляхом переказу вiдповiдної суми
грошових коштiв акцiонеру на рахунок акцiонера, який вказано в договорi купiвлi-продажу.
Письмова пропозицiя акцiонера на продаж акцiй Товариства є безвiдкличною (ст. 66 Закону
України «Про акцiонернi товариства»).
Мета викупу акцiй- з метою їх подальшого продажу. Цiна викупу акцiй визначається вiдповiдно
до їх ринкової вартостi станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в
установленому порядку повiдомлення про скликання позачергових загальних зборiв Товариства,
на яких прийнято рiшення про викуп в акцiонерiв акцiй, за їхньою згодою, яка визначена
суб’єктом оцiночної дiяльностi. Цiна викупу одної простої iменної акцiї становить 5,22 грн., згiдно
звiту про оцiнку акцiй Товариства.
Номiнальна вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї Товариства складає 5 (п’ять) гривень 00 коп.,
ринкова вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї Товариства складає 5 (п’ять) гривень 22 (двадцять
двi) копiйки, прибуток на акцiю Товариства за рiчною фiнансовою звiтнiстю – вiдсутнiй. Збиток на
акцiю Товариства становить -0,94грн.

Викуповуються простi iменнi акцiї в розмiрi 2 000 000 (два мiльйона) штук.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу до
статутного капiталу – 10%
Найменування та iдентифiкацiйний код юридичних осiб або ПIБ фiзичної особи, акцiонерiв, якi
володiють значним пакетом акцiй станом до викупу акцiй:
-Ритвiн Дмитро Михайлович -10%;
-MULTISAFE INVEST LIMITED, 147647 - 24.93%;
-Михайлов Олександр Михайлович -61.7411% .
Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування
юридичної особи, у яких викуповуються акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй, якими вони
володiють, та частки у загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй: iнформацiєю про
прiзвище, iм’я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування
юридичної особи, у яких викуповуються акцiї Товариство не володiє.
Дата викупу власних акцiй, їх тип, кiлькiсть, частка вiд статутного капiталу: Емiтент не володiє
ранiше викупленими власними акцiями.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 309/1/11, дата реєстрацiї 07.06.2011р.,мiжнародний
iдентифiкацiйний номер акцiй, що пiдлягають викупу UA4000090351.
18.11.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "УПСК" (далi - "Товариство")
прийнято рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй.
Перiод викупу: з 19.12.2018 р. по 29.03.2019 р.
Порядок викупу: Акцiонер, який має намiр продати Товариству належнi йому акцiї, повинен
протягом строку, визначеного в п.5.1., надати Товариству письмову пропозицiю про продаж акцiй
iз зазначенням свого прiзвища, iменi та по-батьковi (для юридичних осiб - найменування), мiсця
проживання (для юридичних осiб – мiсцезнаходження), кiлькiсть та типу акцiй, запропонованi до
продажу: а) особисто за адресою: м. Київ, вулиця Кирилiвська, 40, Головi Правлiння Товариства
Нестерову I.Л. в робочi днi з 9-00 до 18-00. б) шляхом направлення рекомендованого листа з
повiдомленням про вручення за юридичною адресою Товариства: 04080, м. Київ, вул.
Кирилiвська, 40, ПрАТ «УПСК», Головi Правлiння Нестерову I.Л. Разом з пропозицiєю про
продаж акцiй, акцiонер має надати всi документи, необхiднi для укладання договору купiвлiпродажу акцiй, визначений Головою Правлiння Товариства. Сплата вартостi акцiй здiйснюється на
пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй пiсля передачi Товариству права власностi на акцiї (з
моменту зарахування акцiй на рахунок Товариства). Сплата вартостi акцiй здiйснюється шляхом
переказу вiдповiдної суми грошових коштiв акцiонеру на рахунок акцiонера, який вказано в
договорi купiвлi-продажу. Письмова пропозицiя акцiонера на продаж акцiй Товариства є
безвiдкличною (ст. 66 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
Мета викупу акцiй- з метою їх анулювання та пiдвищення номiнальної вартостi решти акцiй, не
змiнюючи розмiр статутного капiталу Товариства. Цiна викупу акцiй визначається вiдповiдно до їх
ринкової вартостi станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому
порядку повiдомлення про скликання позачергових загальних зборiв Товариства, на яких
прийнято рiшення про викуп в акцiонерiв акцiй, за їхньою згодою, яка визначена суб’єктом
оцiночної дiяльностi. Цiна викупу одної простої iменної акцiї становить 5,22 грн., згiдно звiту про
оцiнку акцiй Товариства.
Номiнальна вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї Товариства складає 5 (п’ять) гривень 00 коп.,
ринкова вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї Товариства складає 5 (п’ять) гривень 22 (двадцять
двi) копiйки, прибуток на акцiю Товариства за рiчною фiнансовою звiтнiстю – вiдсутнiй. Збиток на
акцiю Товариства становить -0,94грн.
Викуповуються простi iменнi акцiї в розмiрi 4 000 000 (чотири мiльйони) штук.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу до
статутного капiталу – 20%
Найменування та iдентифiкацiйний код юридичних осiб або ПIБ фiзичної особи, акцiонерiв, якi
володiють значним пакетом акцiй станом до викупу акцiй:
-Ритвiн Дмитро Михайлович -10%;

-MULTISAFE INVEST LIMITED, 147647 - 24.93%;
-Михайлов Олександр Михайлович -61.7411% .
Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування
юридичної особи, у яких викуповуються акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй, якими вони
володiють, та частки у загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй: iнформацiєю про
прiзвище, iм’я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування
юридичної особи, у яких викуповуються акцiї Товариство не володiє.
Дата викупу власних акцiй, їх тип, кiлькiсть, частка вiд статутного капiталу: Емiтент не володiє
ранiше викупленими власними акцiями.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 309/1/11, дата реєстрацiї 07.06.2011р.,мiжнародний
iдентифiкацiйний номер акцiй, що пiдлягають викупу UA4000090351.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння

Нестеров Iгор Леонiдович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

19.12.2018
(дата)

