
 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

06.09.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 83-ЕД/2 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 
Генеральний директор    Романенко О.О. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 04070, м.Київ, м. Київ, вул. Іллінська, 8 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 34538696 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 044 428 61 61, 044 537 42 11 
6. Адреса електронної пошти: 
 ua.cardif@bnpparibas.com  
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
  
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  
Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://cardif.com.ua/company/public-
info/  06.09.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 

mailto:ua.cardif@bnpparibas.com
https://cardif.com.ua/company/public-info/
https://cardif.com.ua/company/public-info/


 

 

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

№ з/п Дата прийняття 
рішення Вид цінних паперів, що розміщуються 

Кількість цінних 
паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних 
паперів, що 

розміщуються 
(тис.грн.) 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
1 06.09.2021 Акція проста 8 515 815 8 515,9 40,56 

Зміст інформації: 
1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статуного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення: 06.09.2021 
року, рішення було прийнято позачерговими Загальними зборами Акціонерів Товариства (протокол №2-21 від 06.09.2021). 
2. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом 
договір про андеррайтинг): 
Товариство планує розмістити 8 515 815 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на загальну суму 8 515 815,00 гривень. 
Акції планується розміщувати без здійснення публічної пропозиції. Товариство планує розміщувати акції самостійно (без залучення андеррайтера). 
Учасниками розміщення є акціонери Товариства станом на 06.09.2021 року. 
Перший етап розміщення акцій з 25.11.2021 по 03.12.2021 включно, що складає 7 робочих днів. 
Другий етап розміщення акцій з 06.12.2021 по 13.12.2021 включно, що складає 6 робочих днів. 
Договори купівлі-продажу акцій щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно 
до умов емісії акцій укладаються протягом першого етапу розміщення акцій тобто з 25.11.2021 по 03.12.2021 включно. 
Заява акціонера на другому етапі розміщення акцій подається уповноваженій особі Товариства (Генеральному директору) та розглядається протягом другого етапу 
розміщення акцій тобто з 06.12.2021 по 13.12.2021 включно. У заяві зазначається найменування, місцезнаходження акціонера, кількість акцій яку акціонер бажає придбати. 
Заява акціонера подається за адресою місцезнаходження Товариства вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070 поштовими листами на ім'я Генерального директора пана 
Романенка Олега Олексійовича. Заяви акціонерів на другому етапі розміщення розглядаються у хронологічному порядку їх надходження у строки передбаченні для їх 
подання. 
На другому етапі реалізуються акції, які не були реалізовані під час реалізації переважного права акціонерів та щодо яких не укладено договори на першому етапі 
розміщення. 
З дня, наступного за днем закінчення першого етапу укладення договорів купівлі-продажу акцій, що розміщуються, Товариство на вимогу особи, яка відповідно до рішення 
про емісію акцій є учасником такого розміщення та бажає придбати акції на другому етапі, надає інформацію про кількість акцій, на які здійснено розміщення. 
Договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, на другому етапі розміщення укладаються з особами, що 
були акціонерами Товариства станом на 06.09.2021 року.  
3. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна 
розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у 
статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або 
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: 
Станом на 06.09.2021 розмір статутного капіталу Товариства дорівнює 20 994 670,00 гривень. 
Статутний капітал Товариства планується збільшити на 8 515 815,00 гривень шляхом розміщення 8 515 815 штук додаткових акцій існуючої номінальної вартості, яка 
становить 1 (одну) гривню.  
У разі збільшення статутного капіталу на заплановану суму, його розмір становитеме 29 510 485 гривень. 
Наглядовою радою Товариства (протокол № 44 від 19.07.2021) була затверджена ринкова вартість акції у сумі 4,11 грн. без ПДВ за 1 просту іменну акцію Товариства, яка 
визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 2-21 від 06.09.2021) ціна розміщення акцій визначена (затверджена) у сумі 4,11 грн. без ПДВ за 1 



 

 

просту іменну акцію Товариства. 
Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 
5 і більше відсотків акцій. 
4.Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості 
цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 
Співвідношення загальної номінальної вартості додаткових акцій на яку вони розміщуюються до розміру статутного капіталу Товариства станом на 06.09.2021 року 
складає 40,56%. 
5.Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Інвестори в цінні папери, що розміщуються отримають права за простими акціями 
Товариства, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. 
Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: Акції оплачуються за ціною розміщення виключно 
грошовими коштами на рахунок Товариства в АТ "УКРСИББАНК" UA893510050000026504013656300. Здійснення оплати за акції іншими активами, ніж грошовими 
коштами, не передбачено. 
6.Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 
Весь обсяг (100%) залучених фінансових ресурсів від розміщення акцій буде використано на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку діяльності зі 
страхування. 
7.Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); 
відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: 
Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства. 
8.Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: 
Можливість конвертації не передбачається. 
9.Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: 
Відсутня 
 

 


