
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

09.06.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 6 
(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    Маленко Р.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

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 "Саламандра" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Короленко, 21 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21870998 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0 800 501 644, 0 800 501 644 

6. Адреса електронної пошти 

 dis@salamandra.ua 

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.salama

ndra.ua/uk/informac

iya-emitenta 09.06.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 

та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 09.06.2020 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРОНТЛАЙН" 

38901688 9,9 99,8 

Зміст інформації: 

09.06.2020 року, на адресу Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Саламандра" (код ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. 

Короленко, 21, в подальшому - Емітент) надійшло повідомлення від Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 

інвестиційний фонд "ФРОНТЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38901688, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, буд. 38Б, офіс 11, в подальшому - Компанія) про 

те, що 09.06.2020 р. Компанією було набуто право власності на домінуючий контрольний пакет акцій у розмірі 156484 простих іменних акцій Емітента номінальною 

вартістю 240 грн. (двісті сорок гривень 00 копійок) кожна, що загалом складають 99,8 % (з округленням до десятих) статутного капіталу Приватного акціонерного 

товариства "Страхова компанія "Саламандра".  

До набуття Компанією домінуючого контрольного пакету акцій Емітента, Компанія та її афілійовані особи були власниками 15513 простих іменних акцій Емітента 

номінальною вартістю 240 грн. (двісті сорок гривень 00 копійок) кожна, що загалом складали 9,9 % (з округленням до десятих) статутного капіталу Приватного 

акціонерного товариства "Страхова компанія "Саламандра".  

Найвища ціна акції, за якою Компанія та її афілійовані особи або треті особи, що діють з нею спільно, придбавали акції Емітента протягом 12 місяців, що передують даті 

набуття Компанією домінуючого контрольного пакета акцій Емітента, включно з датою набуття, складає 44,64 грн. (сорок чотири гривні 64 копійки) за 1 (одну) акцію. 

Особою, відповідальною за реалізацію норм, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" є Публічне акціонерне товариство "Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ФРОНТЛАЙН". 

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Емітента - 09.06.2020 року. 

 

 


