
Персональне повідомлення акціонерів  

про прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 

товариства «Українська пожежно-страхова компанія» від  06 грудня 2019р. рішення про 

анулювання викуплених Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-

страхова компанія» акцій без зміни розміру статутного капіталу та випуск акцій нової 

номінальної вартості 

 

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська 

пожежно-страхова компанія» 06 грудня 2019р. прийняте рішення про анулювання викуплених 

Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» акцій без зміни 

розміру статутного капіталу та випуск акцій нової номінальної вартості 

найменування Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанія»   

місцезнаходження товариства Україна, Київська область, м. Київ, вул. Кирилівська, б.40. 

код за ЄДРПОУ 20602681 

номер телефону (044) 463-64-21 

розмір статутного капіталу на 

момент прийняття рішення про 

анулювання викуплених 

товариством акцій без зміни 

розміру статутного капіталу  

100000000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок)  

кількість простих іменних акцій  

на момент прийняття рішення 

про анулювання викуплених 

товариством акцій без зміни 

розміру статутного капіталу 

20 000 000 (двадцять мільйонів) штук 

номінальна вартість акції на 

момент прийняття рішення про 

анулювання викуплених 

товариством акцій без зміни 

розміру статутного капіталу 

5,00 грн. (п՚ять гривень 00 копійок)  

кількість викуплених 

товариством акцій, які згідно з 

рішенням загальних зборів 

підлягають анулюванню 

4 000 000 (чотири мільйона) штук  

номінальна вартість викуплених 

товариством акцій, які згідно з 

рішенням загальних зборів 

підлягають анулюванню 

20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок)  

дата і номер протоколу 

загальних зборів, на яких 

прийнято рішення про 

анулювання викуплених 

товариством акцій без зміни 

розміру статутного капіталу та 

випуск акцій нової номінальної 

вартості 

Протокол позачергових загальних зборів № 5 від 06 грудня 2019р. 

нова кількість акцій   16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук 

нова номінальна вартість акції  6,25 грн. (шість гривень 25 копійок)  

посилання на нормативно-

правовий акт, що регулює 

порядок здійснення операцій у 

депозитарній системі щодо 

зміни номінальної вартості 

акцій. 

Порядок здійснення анулювання викуплених акціонерним 

товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, 

затверджений рішенням  Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку 06.08.2013р.  № 1415. 

Голова позачергових Загальних зборів           /підпис/                                 Пшеченко О. Г. 

Секретар позачергових Загальних зборів       /підпис/                                 Фролова К. В. 

Голова Правління   ПрАТ «УПСК»      І.Л.Нестеров 


