
До відома акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС»! 

(місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б) 

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (далі – 

Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – 

Збори), які відбудуться 29.04.2017 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13 Б, кабінет № 8. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  9-00 години до 9-50 години, в день та за 

місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що 

посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право 

участі та голосування на Зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт). 

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

товариства, – 24 година 00 хвилин 25 квітня 2017 р. 

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії.  

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного: 

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: 

Зубчевська Інна Миколаївна - голова комісії; 

Тонковид Олександр Олександрович -  член комісії. 

 

2. Обрання  голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.  

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного: 

2.1. Обрати головою Зборів Юрковську Ірину Олександрівну, секретарем Зборів – Тонковид Олену 

Георгіївну. 

2.2. Визначити наступний регламент Зборів: 

   - доповідь з  третього, четвертого та п’ятого питань – до 15 хв. по кожному питанню; 

   - доповідь з  шостого питання – до 10 хв.; 

   - доповідь з  сьомого питання – до 15 хв.; 

   -  виступаючим у обговоренні  3-5 хвилин; 

   - після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку 

результатів голосування.  

 Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів. 

 

3. Звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності за 2016 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку  ревізійної комісії. 

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного: 

3.1. Визнати роботу Ревiзiйної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2016 

рік задовільною; 

3.2. Затвердити звіт Ревiзiйної комісії за 2016 рік. 

3.3. Затвердити висновок Ревiзiйної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». 

 

4. Звіт виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 

Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного: 

4.1. Визнати роботу Правління ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»  за 2016 рік 

задовільною; 

4.2. Затвердити звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»   за 2016 рік.  

4.3. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-

ПЛЮС»   за 2016 рік. 

 

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради. 

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного: 

5.1. Визнати роботу Наглядової ради  ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2016 

рік задовільною; 

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 

 



6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства за 2016 р. 

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: 

6.1. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 

за 2016 рік не затверджувати порядок його розподілу; 

6.2. Чистий збиток за підсумками діяльності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» у 

2016 році покрити за рахунок прибутків попередніх років. 

 

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством. 

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного: 

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»  до 28.04.2018 року: 

- реалізація послуг по видам діяльності згідно статуту на суму до 50 000 000,00 грн.(п’ятдесят  

мільйонів грн.) 

- купівля-продаж цінних паперів на суму не більше 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів  грн.); 

 

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

розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.inter-plus.com.ua/корпоративне управління  
Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  м. Київ, 

вул. Анрі Барбюса, 13 Б, кабінет № 8 у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - 

також у місці їх  проведення: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13 Б, кабінет № 8. Для ознайомлення з 

документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова правління 

Товариства Іваненко Олександр Васильович.  

Крім того,  за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції 

щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до 

дати їх проведення.  

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 

за 2016 рік (тис.грн.)  

Найменування показника  період  

звітний попередній 

Усього активів   14909 13935 

Основні засоби   8 18 

Довгострокові фінансові інвестиції   0 0 

Запаси  0 0 

Сумарна дебіторська заборгованість   793 185 

Грошові кошти та їх еквіваленти  2099 1728 

Нерозподілений прибуток  1928 1927 

Власний капітал  12805 12804 

Статутний капітал  10000 10000 

Довгострокові зобов'язання  1979 589 

Поточні зобов'язання  125 542 

Чистий прибуток (збиток)  (50) (14858) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  100000 100000 

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)  9 5 

 

Довідки за телефоном: (044) 394-54-22 

                                                             ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 

http://www.inter-plus.com.ua/корпоративне

