
до пРивАтного Акц|онвРного
товАРиствА
(укРА|нськА стРАховА компАн!я
(пАнАцвя - 1997>>

(лочево| "|1годмили Болодимир!вни,
що п{е|пка€ за адресою:
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11ропозиц1я
щодо вклк)чення питань до проекту порядку денного р!нних 3агальних збор!в

акц|онер!в ||Р|{БАтного Акц|онв,Рного т овАРиствА
(укРА|нськА стРАховА компАн1я (пАнАцвя - 1997>>

(лал! по тексту пРАт (уск (пАнАцвя - |997>>)' призначених на 12.04.20|9р.

я, 1{лочева -|1тодмила Болодимир|вна, волод|точи 9000 простими |мент1ими акц|ями
пРАт (уск (пАнАцвя - 1997>>, що становить 9оА статутного кап1талу та 13оА загально|
к|лькост| голосу}очих акц|й, керу1очиоь полоя{еннями €татуту [{РА1 (уск (пАнАцвя -

|997> та ст. 38 3акону }кра|ни к|1ро акц|онерн| товариства)' вно1пу пропозиц|}о щодо
доповнення проекту порядку денного р|нних 3агальних збор|в акц|онер|в' призначених на
|2.04.2019р., наступними питаннями :

1. 3м|на н€вви [овариства.
2. 3м|на м1сцезнаходження [овариства.
з. Бнесення зм|н до положень про 3агальн| збори акц|онер|в 1овариства, Ёаглядову

раду [овариства, Рев|зора 1овариства 1шляхом викладення та затверл>тсення |х у
нов|й редакц||. 3атверлити поло}1(ення про виконавчий орган [овариства.

4' |[рийняття р1тпення про дострокове припинення повновахсень [олови та член|в

Ёаглядово| ради.
5. Фбрання член|в Ё{аглядово| ради.
6. 3атверл>кення умов цив1льно-правових договор|в (трудових договор|в (контракт|в)),

що укладатимутьоя з ними' встановлення розм1ру |х винагороди, обрання особи, яка

уповновая{уеться на п|дписання договор1в (контракт1в) з члена]\,1и Ёаглядово\ ради.
7. Фбрання Рев|зора. 3атверлттсення умов цив]льно-правового договору' що

укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповнова}|(у€ться нал]длисання договору
з Рев|зором.

8. Б|дкликання колег1ального виконавчого органу [овариства' €творення
одноособового виконавчого органу ?овариотва.

9. Ёадання повноважень щодо вчинення д|й, пов'язаних |з дерх<авно}о ресстрац!сто
зм|н до €татуту [овариства та 1нтпих, що пов'язан| з внесенням зм|н до в1домоотей

про 1овариство, що м|стяться в €диному дер)кавному ресстр| }оридичних оо|б,

ф|зинних ос|б-п|дприсмц|в та громадоьких формувань.

|{роекти р|лпень з цих питань:
3 питання .]\! 1:

3м|нити назву 1овариства в]дпов]дно до винеоених пропозиц|й 3агальними зборами
акц|онер1в
3 питання .]\!2:

3м|нити м|сцезнаходження 1овариства вйпов|дно до внесених пропозиц|й 3агальгтими

зборами.



3 питання }! 3:
Бнести зм|ни до полох{ення про 3агапьн] збори акн|онер|в 1овариства, поло)(ення про
Ё{аглядову раду ?овариства, положення про Рев|зора [овариства 1плях0м викладення та
затверд)кення ]х у нов|й редакц||. 3атвердити поло}кення про Биконавчий орган
1овариства.
3 питання ф 4:
|1рипинити достроково повнова)кення [олови та член]в Ёаглядово| ради.
3 питання& 5:
Фбрання член|в Ё{аглядово| ради |овариства (зд|йснтосться 1пляхом кумулятивного
голосування)
3 питання ]\} 6:
1. 3атверлити умови цив|льно-правових договор1в (трулових договор|в (контракт|в)), що
укладатимуться з членами Ё{аглядово| ради [овариства. Розм|р винагороди член1в
Ё{аглядово\ ради встановлтосться 3агальними зборами 2' [орунити особ|, уповновотсен|й
3агальними зборами, п]дпиоати в|д |мен| ?овариства договори (контракти) з нленами
Ёаглядово\ ради
3 питання.]\} 7:
Фбрати Рев|зором 1овариотва: особу, кандидатуру яко| запропоновано акц|онерами.
3атвердити умови цив|льно-правового договору, що укладатиметься з Рев1зором. Фсоба,
яка уповнова}1{уеться на л|дписання цив|льно-правового договору Рев|зорошт: особа
уповнова)кена 3агальниш{и зборами.
3 питанп+я.]\} 8:
1. Б|дкликати колег1альний виконавчий орган ?овариства. €творити одноос]бний
виконавчий орган [овариства.
3 питання ]\} 9:
Ёадати повнова}1(ення та доручити особ1, обран1й 3агальними зборами' у встановлен|
законом строки зд]йснити вс| д||, пов'язанн| з дер}кавно}о реестрац!ето ново| редакц11
€татуту 1овариства та дт\, пов'язан| з внесенням в|дпов1дних зм|н до в|домостей про
1овариствФ, 1{Ф м|стяться в €диному дерх{авному ресстр| }оридичних ос|б, ф|зинних оо|б-
п1дприсмц|в та громадських формувань.

|{ротпу лрийняти до уваги та розглянути мо}о пропозиц|то, | в|дпов|дно вкл!о!тити
запропонован| питання до проекту порядку денного р|нгтих 3агальних збор1в акц|онер|в,
призначених на |2.04.2019р.

2| березня 2019 року

/ 1{лочева л.в. |


