
 

                           Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

 

Відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі Товариство), (місцезнаходження: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213) 

від 18 жовтня 2021 року, повідомляємо про скликання  позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.                                                                             

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 22 листопада 2021 року о 10.00 год. 00 

хв., що відбудуться за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у позачергових загальних зборах: 22 

листопада 2021  року з 9.00 год. 00 хв.  до 09.00 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 

визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (станом на 24 годину 

16 листопада 2021 року). 

 

Перелік питань та проекти рішень, включених до проекту порядку денного: 

 

Перше питання «Про обрання  лічильної  комісії». 

Проект рішення по першому питанню порядку денного: 

        «1.1. Обрати наступний склад Лічильної комісії: 

- Голова Лічильної комісії – в. о. головного юрисконсульта Управління юридичного супроводу страхової та 

корпоративної діяльності – Шаймухаметова Жанна Фарісівна; 

- Секретар Лічильної комісії – Заступник директора Юридичного Департаменту – Чемерис Ольга Іванівна.  

           1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про 

підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СГ 

«ТАС» (приватне)». 

 

Друге питання «Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів». 

Проект рішення по другому питанню порядку денного: 

«Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Царука П.В., секретарем Загальних зборів акціонерів Петрука 

В.П.» 

 

Трете питання «Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів». 

 Проект рішення по третьому питанню порядку денного: 

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою 

порядку денного; 

2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться  простими бюлетенями для голосування, 

форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 

голосуюча акція – 1 голос; 

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 

4) основна доповідь – до 10 хвилин; 

5) співдоповідь – до 5 хвилин; 

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути 

сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в 

дебатах, не ставляться. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по 

закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів ; 

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється». 

 

Четверте питання «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік» 

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: 

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік затвердити суму чистого прибутку 

Товариства у розмірі 137 011 614,68 грн. (сто тридцять сім мільйонів одинадцять тисяч шістсот 

чотирнадцять гривень 68 копійок). Зазначений прибуток розподілити наступним чином: 

- 7 011 594,68 грн. (сім мільйонів одинадцять тисяч п’ятсот дев’яносто чотири гривні 68 копійок) суми 

чистого прибутку Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим; 



- 130 000 020,00 грн. (сто тридцять  мільйонів  двадцять  гривень 00 копійок) суми чистого прибутку 

Товариства за 2020 рік направити на виплату дивідендів. 

 

П’яте питання «Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату» 

«1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства у розмірі 130 000 020,00 грн. (сто тридцять  мільйонів  

двадцять  гривень 00 копійок). 

2. Дивіденди сплатити акціонерам  грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних  кожному 

акціонеру. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з 

можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату 

дивідендів провести шляхом перерахування суми дивідендів на рахунки акціонерів.  

3. Доручити Голові Правління Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

про порядок та строки виплати дивідендів». 

 

Інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного 

розміщена на веб -сайті Товариства  sgtas.ua. 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про 

проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, проспект 

Перемоги, 65, оф. 213 з понеділка по п’ятницю з 8-30 до 17-30 та в день проведення позачергових загальних 

зборів у місці їх проведення, за письмовою заявою на ім’я Голови Правління Царука Павла Вікторович або 

Директора Юридичного Департаменту Петрука Валерія Петровича. 

Телефон для довідок: (044) 536-00-20. Особи, відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами: 

Голова Правління Царук Павло Вікторович. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер 

має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати 

особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: 

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер 

телефону такого акціонера. 

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій 

- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. 

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви. 

Кожен акціонер має право отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів.  

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та 

порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий 

запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: 

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер 

телефону такого акціонера. 

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій 

- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 

порядку денного загальних зборів. 

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання 

запиту. 

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 

загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 

кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій 

формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 

належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 

класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 

товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 

загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 

відповідні проекти рішень з цих питань. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. 

http://www.sgtas.ua/


Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 

особи. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 

акціонерів Товариства на загальних зборах. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 

будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 

депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на 

загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 

установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії 

надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів. 

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, 

тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 

рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 

саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 

представникам. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого 

представника на загальних зборах. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 

загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

 

Загальна кількість акцій АТ „СГ „ТАС” (приватне) (станом на дату складення переліку осіб, яким 

надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а саме: на 18.10.2021р.)  складає 

6800 (шість тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій АТ „СГ „ТАС” (приватне) (станом на дату складення переліку 

осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а саме: на 18.10.2021р.)  

складає 6800 (шість тисяч вісімсот)  штук простих іменних акцій. 

 

В. о. Голови Правління 

АТ «СГ «ТАС» (приватне)                                   ____________                                                     О.Л. Подоляк 


