Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Маленко Р.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Дiм страхування"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49101, мiсто Днiпро, вул. Короленко, 21
4. Код за ЄДРПОУ
21870998
5. Міжміський код та телефон, факс
0567265540 0567265540
6. Електронна поштова адреса
corporate@idim.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

-(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

https://idim.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2017

50000

217944

22.94

Зміст інформації:
26 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства №88 вiд 26.04.2017р., зокрема, затверджено та
попередньо схвалено будь-якi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 рокiв до дати проведення наступних
рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у 2018 роцi, ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 50
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства на дату укладення такого правочину. Гранична сукупна вартiсть
(цiна) будь-якого значного правочину встановлюється не бiльш нiж 50 000 000.00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв Товариства
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 217 944 000.00 (двiстi сiмнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок чотири тисячi) грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
22,94 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 156798 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах становить 119504 штук, що складає 76,21% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"за" прийняття рiшення становить 119504 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення становить 0 штук.

