
Шановні акціонери 
 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»! 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СРАХОВА КОМПАНІЯ  «ДОБРОБУТ ТА 

ЗАХИСТ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів. 
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». 
Місцезнаходження Товариства: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13В. 
Дата проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час початку загальних зборів акціонерів: о 15:00 годині в день проведення загальних 

зборів. 
Місце проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13В, зала 

засідань Товариства. 
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14:15 до 

14:45 в день проведення загальних зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 

годину 23.04.2015 року. 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.  
2. Обрання членів лічильної комісії. 
3. Звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. 
4. Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
5. Звіт ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2014 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту 

ревізора Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу 

Товариства за 2014 рік.  
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства. 
10. Прийняття рішення про ліквідацію Наглядової ради Товариства. 
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління Товариства 
12. Прийняття рішення про ліквідацію Правління Товариства. 
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. 
14. Прийняття рішення про припинення дії Положень про Загальні Збори, Наглядову раду, 

Правління та Ревізора Товариства. 
15. Прийняття рішення про запровадження посади Генерального Директора Товариства. 
16. Прийняття рішення про затвердження та реєстрацію Статуту Товариства шляхом 

викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» в новій редакції. 

17. Затвердження Положень про Загальні Збори, Генерального Директора, Ревізора 
Товариства 

18. Обрання Генерального Директора Товариства. 
19. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що 

укладатиметься з Генеральним Директором Товариства, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з 
Генеральним Директором Товариства. 

20. Обрання Ревізора Товариства. 
21. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що 

укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ревізором Товариства. 

22. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 



Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів: Акціонери та їхні представники можуть ознайомитися з 
документами, що стосуються підготовки до річних загальних зборів Товариства та є необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 
24/11-13В, (бухгалтерія Товариства), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00, а в день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Шелестюк Ольга Юріївна.  

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 103829 100711 
Основні засоби 243 17 
Довгострокові фінансові інвестиції 12574   8924   
Запаси 0 0 
Сумарна дебіторська заборгованість 54111  55415 
Грошові кошти та їх еквіваленти 34808 35080 
Нерозподілений прибуток 21988 19364 
Власний капітал 99388 96764  
Статутний капітал 65562 65562 
Довгострокові зобов'язання 0 0 
Поточні зобов'язання 1529 959 
Чистий прибуток (збиток) 2624 -626 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 49668231  49668231 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

18 18 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» 
№ 51(4095) від 23.03.2015 року. 

Голова Правління  
АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»     Шелестюк Ольга Юріївна 

 
 

 


