
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

1. Загальні відомості  

1.1. Повне найменування емітента  

Приватне акціонерне товариство "Європейське туристичне страхування"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Приватне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

34692526 

1.4. Місцезнаходження емітента  

04071 Київ Спаська,5 оф.15 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 299 78 87, 044 299-70-79 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

info@erv.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

www.erv.ua 

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють 

спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 

контрольного пакета акцій 

 

2. Текст повідомлення  

 

№ 

з/п 
Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника (власників) 

або прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності) 

фізичної особи - 

власника (власників) 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (для юридичної 

особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної 

держави про реєстрацію юридичної 

особи (для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) після 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

12.11.2018 р. 
 

Акціонерне 

товариство 

«Євроінс Іншуранс 

Груп» 

 

175394058 
 

9.999989 
 

99.99998 

Зміст інформації: 

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування» повiдомляє, що 12.11.2018р. 

отримало iнформацiю вiд особи вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», 

а саме: 

найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй 

включно з днем набуття – 1 254 550,95 Євро за 9 472 998 акцій;  

дата набуття такого пакета – 01.10.2018р.; 

повне найменування юридичної особи власника – Акціонерне товариство «Євроінс іншуранс Груп»;  

розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо належала особi в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права 

власностi на такий пакет акцiй в загальній кількості акцій та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй- 

9.999989 %; 

розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо належить особi в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права 

власностi на такий пакет акцiй в загальній кількості акцій та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 

99.99998 %; 



прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, 

вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi 

товариства»-вiдсутня iнформацiя, власник домiнуючого контрольного пакету акцiй дiє одноособово. 

 

 

 

 

3. Підпис  

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

Голова Правління 

 

 

 

Бойчин Мирослав Михайлович 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

   М. П.  

 

13.11.2018 

(дата)  

 


