ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ»
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41А
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
«УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства
прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні
збори») згідно п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 29 грудня
2018 року за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 41, 5 поверх, кімната переговорів.
Реєстрація акціонерів проводиться з 0800 годин до 0815 годин. Початок зборів о 0830 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 25 грудня 2018
року (станом на 2400) .
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін у види діяльності Товариства, анулювання ліцензій на страхову

діяльність та виключення Товариства з державного реєстру фінансових установ.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що
посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що
посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних
зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Олеся
Гончара, буд. 41, 5 поверх, кімната переговорів, кожну п’ятницю в робочий час з 14-00 годин до 15-00
годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Сухина Ігор
Іванович.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту
порядку денного, а також інформацією відповідно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на вебсайті Товариства – http://ugpp-life.com.ua в розділі «Компанія».
Станом на 01.11.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
становить 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук;кількість голосуючих акцій –150 000 (сто п’ятдесят тисяч)
штук; неголосуючих акцій – 0 штук. Довідки за телефоном: 050 469 68 95.
Затверджено Наглядова Рада ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Сухина І.І.

