
 Повідомлення про проведення (скликання) позачергових загальних зборів
акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС
СОЛЮШЕНС"

(надалі – Товариство)
Код  ЄДРПОУ: 24735858,

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться

02 вересня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 
01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 13, оф. 19.

          Приватне акціонерне товариство  «Страхова компанія «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС
СОЛЮШЕНС» повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні
товариства”, Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання
позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових
загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.
У позачергових загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для
участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів –
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують
право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних
зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має
право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з
питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Льовіна Юлія
Миколаївна, член лічильної комісії Юрковська Юлія Олександрівна. Припинити
повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у
повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення
загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів Прокоф’єва Олександра Юрійовича, Секретарем
зборів Мірошниченко Олену Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення
загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту
рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;
Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати
та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести
без перерви.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення
загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів Прокоф’єва Олександра Юрійовича, Секретарем
зборів Мірошниченко Олену Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення
загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту
рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;
Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати



та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести
без перерви.

Питання 4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  Голови та члена
наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
відповідних договорів.
Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Прокоф’єва
Олександра Юрійовича, члена  наглядової ради Мірошниченко Олени Володимирівни.
Обрати членами наглядової ради Мельничука Олександра Олександровича (представник
акціонер), Малиновського Владислава Ігоровича (представник акціонера). Затвердити
умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової
ради Товариства. Встановити, що Голові та членам Наглядової ради винагорода не
сплачується. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та
членами Наглядової ради Голову Правління Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00
до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, 27.08.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший
визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 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
Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку
відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити
завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд.
Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення
загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з
документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 11.00 до 13.00 год. за адресою:
01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 13, оф. 19., а в день проведення загальних зборів –
також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Катран Микола Володимирович.
До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових
кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог
ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо
кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних
зборів.

Телефон для довідок: (044) 591 19 55.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні Збори з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
https://globalis.com.ua/

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається



повідомлення про проведення загальних зборів: 100 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Наглядова рада ПРАТ СК "ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС"




