
Титульний аркуш 

 
24.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 24/01-01 

(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) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Стрюк Олександр Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ГЛОБАЛIС IНШУРЕНС СОЛЮШЕНС" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24735858 

4. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 18/7 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 298 48 81, (044) 298 48 81 

6. Адреса електронної пошти: office@globalis.com.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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://globalis.com.ua 24.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

 Промiжна iнформацiя про емiтента складена вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 

03.12.13р. (з змiнами та доповненнями) та вимог Закону України "Про ринки капiталу та 

органiзованi товарнi ринки". 

 

"Iнформацiя про засновникiв" - на кiнець звiтного перiоду засновники та/або учасники 

емiтента, якi є його акцiонерами та/або учасниками - вiдсутнi. 

 

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" - заповнення цiєї iнформацiї не є 

обов'язковою при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал. 

 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - виробництво та 

реалiзацiя продукцiї вiдсутнi. 

 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - реалiзацiя продукцiї вiдсутня. 

 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - вiдсутнi тому, що облiгацiї, похiднi цiннi 

папери та iншi цiннi папери Товариство не випускало. 

 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" - емiтент не є власником 5 та больше 

вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) в будь-яких юридичних особах. 

 

"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" - корпоративний секретар вiдсутнiй. 

 

"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - протiгом звiтного перiоду значнi правочини 

не вчинялися. 

 

"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть" - розкриття iнформацiї, не застосовуються до 

приватного акцiонерного товариства. 

 

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - борговi цiннi папери не 

випускалися. 

 

Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв. 

 

Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

 



"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку" вiдсутня - Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

 

"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi" - заповнення цiєї iнформацiї не є обов'язковою при розкриттi промiжної iнформацiї 

за 4-й квартал. 

 

"Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою)" вiдсутнiй - промiжну фiнансову звiтнiсть не було перевiрено суб'єктом аудиторської 

дiяльностi. 

 

"Твердження щодо промiжної iнформацiї" вiдсутня - заповнення цiєї iнформацiї не є 

обов'язковою при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал. 

 

Товариство вiдповiдно до законодавства не зобов'язане готувати та подавати консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть. 

 

Iнша iнформацiя, передбачена до розкриття - вiдсутня. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛIС IНШУРЕНС 

СОЛЮШЕНС" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 05.03.1997 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 100000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 2 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 65.12 - iншi види страхування, крiм страхування життя 

 - - - 

 - - - 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв;    Наглядова рада:  - Гордєєв Михайло Юрiйович - Голова 

Наглядової ради,  - Алексiєнко Сергiй Миколайович - член ради   Виконавчий орган:  - 

Генеральний Директор - Стрюк Олександр Миколайович 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380525 

2) IBAN 

 UA043805250000026504001011088 

3) поточний рахунок 

 UA043805250000026504001011088 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Поточнi рахунки в iноземнiй валютi вiтсутнi, МФО 0 

5) IBAN 

 0 

6) поточний рахунок 

 0 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 



Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Медичне страхування 
(безперервне страхування 

здоров'я) 

№ 528821 27.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування наземного 
транспорту (крiм залiзничного) 

№ 528711 27.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

№528710 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ 

№528712 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування майна (iншого, нiж 

передбачено пунктами 7-12) 

№ 528714 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (iншої, 
нiж передбачена пунктами 12 - 

14 цiєї статтi) 

№ 528709 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування фiнансових 
ризикiв 

№ 528713 27.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

№ 528708 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування медичних витрат № 528705 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв собак (за перелiком 
порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, 

яка може бути заподiяна третiм 
особам 

№ 528707 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис безстрокова 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi 
чи iншому законному володiннi 

№ 528706 27.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



зброю, за шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її 

майну внаслiдок володiння, 
зберiгання чи використання цiєї 

зброї 

Опис безстрокова 

 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стрюк Олександр Миколайович 

3. Рік народження 

 1992 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 9 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "АП.МI", 40324420, регiональний менеджер по продажам 

7. Опис 

 Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Генерального директора, якi 

полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi 

Товариства. Генеральний директор є пiдзвiтним Загальним зборам та Наглядовiй радi 

Товариства. Завдання Генерального директора полягає в органiзацiї виконання рiшень Загальних 

зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, 

визначених Законом України, Статутом та трудовим контрактом. Посадова особа отримує 

заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не 

передбачена. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента - 

Згiдно Рiшення Наглядової ради ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛIС IНШУРЕНС 

СОЛЮШЕНС" вiд 17.12.2021 р. на посаду Генерального директора обрано Стрюка Олександра 

Миколайовича з 18.12.2021 року. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Посадова особа Товариства 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягувалась.  

 

Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Регiональний менеджер по 

продажам. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гордєєв Михайло Юрiйович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Середня спецiальна 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "АТБ-Маркет", 30487219, Старший менеджер 



7. Опис 

 Посадова особа виконує повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства - 

органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 

Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними 

зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на 

досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. 

Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Голова Наглядової 

ради не отримує винагороди. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни в складi посадових осiб 

емiтента - Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ ""СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ГЛОБАЛIС IНШУРЕНС СОЛЮШЕНС" (Протокол № 1/21 вiд 03.12.2021 р.) на посаду Голови 

Наглядової ради Товариства обрано Гордєєва Михайла Юрiйовича з 04.12.2021 року. Посадова 

особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.  Попереднi посади: Старший менеджер. 

Стаж роботи 24 роки. Акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера Мiрошниченка 

Антона Вiкторовича, який володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 31,5%. Особа не надала 

iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Алексiєнко Сергiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1988 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фiзична особа-пiдприємець, 0, Фiзична особа-пiдприємець 

7. Опис 

 Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - 

органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 

Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними 

зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на 

досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. 

Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Член Наглядової ради 

не отримує винагороди. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни в складi посадових осiб 

емiтента - Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ ""СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ГЛОБАЛIС IНШУРЕНС СОЛЮШЕНС" (Протокол № 1/21 вiд 03.12.2021 р.) на посаду Члена 

Наглядової ради Товариства обрано Алексiєнка Сергiя Миколайовича з 04.12.2021 року. 

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до 

карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi посади: фiзична 

особа-пiдприємець. Стаж роботи 12 рокiв. Акцiями товариства не володiє, є представником 

акцiонера Мiрошниченка Антона Вiкторовича, який володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 

31,5%. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шмельова Олена Сергiївна 

3. Рік народження 



 1983 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 8 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватний пiдприємець, 0, Приватний пiдприємець 

7. Опис 

 Посадова особа виконує повноваження та обов'язки Головного бухгалтера, забезпечує 

ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням 

особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Винагороди, 

крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались. Призначена 04.03.2020 р. 

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до 

карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Загальний стаж роботи 8 рокiв. 

Попереднi займанi посади: приватний пiдприємець. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на 

iнших пiдприємствах. 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.05.2010 257/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000070775 Акція 

проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1000 100000 100000000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. На бiржових торгах та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних 

системах акцiї не обертаються. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для 
розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй 

Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось. 

Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало викуп власних акцiй. 

 





XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

27.05.2010 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000070775 Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери товариства мають 

переважне право на придбання акцiй, 

що продаються iншими акцiонерами 

Товариства, за цiною та на умовах, 

запропонованих акцiонером третiй 

особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них 

Переважне право 

акцiонерiв на 

придбання акцiй, що 

продаються iншими 

акцiонерами 

Товариства, дiє 

протягом 20 

(двадцяти) днiв з дня 

отримання 
Товариством 

повiдомлення 

акцiонера про намiр 

продати акцiї 

27.05.2010 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000070775 НКЦПФР Згiдно Рiшення НКЦПФР №367 вiд 

09.07.2019р.зупинено обiг цiнних 

паперiв ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛIС 

IНШУРЕНС СОЛЮШЕНС" 

(iдентифiкацiйний код 24735858) крiм 

операцiй, пов'язаних iз викупом 

цiнних паперiв, спадкуванням та 

правонаступництвом, правочинами, 
якi вчиняються на виконання рiшення 

суду, яке набрало законної сили. 

До прийняття 

вiдповiдного рiшення 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 



обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.05.
2010 

257/1/10 UA4000070775 100 000 100 000 000 67 514 32 486 0 

Опис: 

Додаткова iнформацiя вiдсутня 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Керiвництво ПрАТ "СК "ГЛОБАЛIС IНШУРЕНС СОЛЮШЕНС" (Товариство) доводить до 

вiдома, що протягом четвертого кварталу 2021 року важливих подiй (як то злиття, приєднання, 

подiл, видiлення, тощо) якi б мали вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть - не вiдбувалось. 

Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Товариства в 

Українi.  

 

Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Товариства. Процес 

управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i 

комплексний характер. Наглядова рада встановлює допустимi рiвнi ризикiв i здiйснює 

стратегiчний нагляд за управлiнням ними. Виконавчий орган здiйснює тактичне управлiння 

фiнансовим, ринковим, операцiйним ризиками, ризиком лiквiдностi, ризиком змiни тарифної 

ставки при укладаннi договорiв страхування i звiтує про це перед Наглядовою радою. 

 


