
 

Повідомлення 

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ліберті» 

(код ЄДРПОУ 32708946, 08141  Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село 

Святопетрівське, вул. Зоряна, 20) 

про спростування розкритої недостовірної інформації 
  

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті» (далі – емітент) повідомляє, про 
спростування особливої інформації емітента - Відомостей про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії 29.05.2020 року. Факт 

недостовірної інформації самостійно встановлений 01.06.2020 року, в зв’язку з виявленою 

технічною помилкою.  

Повідомлення розміщене в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 29.05.2020 року о 15:49:24,  та подано до НКЦПФР (Протокол 

контролю даних 2020-05-29 XMP:0010-9396;  дата та час прийняття : 2020-05-29  15: 51: 05; 

реєстраційний номер: 134868/010). 

А саме, у звязку із технічною помилкою виконавця (опискою), у змісті інформації зазначена 
помилкова дата протоколу проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія 

«Ліберті» 29.01.2020р.  Правильний текст: «29 травня 2020 року Загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" (Протокол вiд 29.05.2020 р.) було прийнято рiшення 
попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо схвалити договори 

купiвлi-продажу земельних дiлянок на суму (сукупну граничну вартiсть) не бiльше 30' 000' 000,00 

грн. (тридцять мiльйонiв грн. 00 коп.), що можуть бути укладенi ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" 
за рiшенням Голови правлiння ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" протягом року, але не пiзнiше 

29.05.2021р. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 212322 тис. 

грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 14,1%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй 10 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 10 000 

шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 10 000 шт., "проти" - 

0 шт.» 
На виконання пункту 11 Розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 

2826 від 03.12.2013 року та з метою спростування розкриття недостовірної інформації, емітентом 

вживаються наступні заходи: розкривається повідомлення про спростування розкритої 
недостовірної інформації шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 01.06.2020 року  та  на веб-сторінці емітента (http://liberti.pat.ua/documents/infoinshe) 

01.06.2020 року; виправлена особлива  інформація (про прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів) розкривається шляхом розміщення у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 01.06.2020 року та на веб-сайті емітента 

(http://liberti.pat.ua/emitents/reports/special) 01.06.2020 року. 

  

Голова правління 

ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»                                Діденко Сергій Олександрович 
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