
 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО» 

(код ЄДРПОУ 24646706, місцезнаходження: 04071, Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 

4, кв. 2) 

 

Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» 

«17» січня 2022 року (Протокол № 78) прийнято рішення про проведення позачергових 

Загальних зборів акціонерів. 

У зв’язку з цим Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО», повідомляє 

Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «01» лютого 

2022 року о 11-00 за Київським часом, за адресою: Україна, місто Київ, провулок Хорива, 

буд. 4, кв. 2, у кабінеті Голови Правління Товариства.  
       Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити за місцем проведення 

позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства «01» лютого 2022 року з 9-00 до 10-00. 

При здійснені процедури реєстрації учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів 

кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт).  

Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право 

представляти акціонера на позачергових Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним 

законодавством.  

       Дата складання реєстру акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових 

Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину «26» січня 2022 року. 

 

Порядок денний 

 

     1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів 

акціонерів. 

     2. Про призначення суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності Товариства. 

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:  

 

По першому питанню Порядку денного: 

«Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів 

акціонерів» 

 

Проект рішення з цього питання: 

Обрати Головою Лічильної комісії Чигарьова Дмитра Валерійовича, секретарем Лічильної 

комісії Філатова Дмитра Ігоревича та затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 

 

По другому питанню Порядку денного: 

 

Проект рішення з цього питання: 

Призначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код 

ЄДРПОУ 35531560) для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також 

інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://aic.com.ua/. 

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 

загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій – 800 000 (вісімсот тисяч) 

штук та голосуючих простих іменних акцій - 800 000 (вісімсот тисяч) штук. 

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій. 

http://aic.com.ua/


 

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, 

акціонери Ториваства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, місто Київ, 

провулок Хорива, буд. 4, оф. 2 (в приміщенні юридичного відділу Товариства), у робочі дні, 

робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних 

зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення 

загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з 

документами є Голова Правління Товариства Никитюк О. Л. Крім того, до початку загальних 

зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, 

включених до проекту порядку ден- ного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 

до дати проведення загальних зборів. 

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про 

акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання 

повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права 

можуть використовуватися: 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 

загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 

місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день 

проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, 

визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство 

надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій 

відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім 

кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. 

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо 

питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 

зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне 

товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.  

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 

порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до 

складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 

органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних 

зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 

ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 

питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити 

інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 

про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 

подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 

який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 

та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 

пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних 

зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів 

акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків 

голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України 

"Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із 



запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом 

акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо 

дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка 

здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається 

пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 

акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 

або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична 

особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи 

територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками 

інших акціонерів товариства на загальних зборах. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного 

товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 

представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що 

здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 

має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий 

орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про 

призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою 

засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 

також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 

загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 

уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 

може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних 

зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 

голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 

завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 

представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 

декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 

загальних зборах акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 

участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

 

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів Товариства, 

звертайтесь за телефоном (044) 467-51-41. 

 

 

 

Голова Наглядової Ради Товариства                                                                     Нікітюк Є. О.        
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