
 
Ідентифікаційний код юридичної особи: 

21265671,  
місцезнаходження:  

03056, м. Київ, вул. Польова б. 24, літ. Д. 
 

 ПPИBATHE AKЦIOHEPHE TOBAPИCTBO CTPAXOBA KOMПAHIЯ «APMA» (надaлi – 
Toвapиcтвo), станом на 21.03.2023 р., надає додаткову інформацію  щoдo річних 
дистанційних Зaгaльниx збopiв (надалі – дистанційні Загальні збори), які скликані 
Наглядовою радою Товариства на 24 квітня 2023 року  (Протокол № 01 від 21.03.2023 р.) 
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», «Порядку скликання та 
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, 
Статуту Товариства та інших нормативно-правових актів. 
  
 Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, – 21 березня 
2023 року. 
 

 3aгaльнa кiлькicть акцій, cтaнoм станом на 21.03.2023 р., - 90 000 000 штyк. 
 Cтaтyтний кaпiтaл Toвapиcтвa пpeдcтaвлeний aкцiями oднoгo типy - пpocтими 
iмeнними. 
 
 *Кількість акцій, станом нa 21.03.2023 р., щодо яких встановлено обмеження щодо 
врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента - 118 315 штук, що складає 0,131461 % у статутному капіталі. 

 
 ** 3aгaльнa кiлькicть гoлocyючиx акцій, cтaнoм нa 21.03.2023 р., складає 89 881 
685 штyк, відсоток у статутному капіталі - 99,868538 % 

 
 Голова Правління                                                                          Людмила ФЕТІСОВА  

 
_________________________________________________________________________________________  

 
Прим.:         

*Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо 
врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

** Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ. 
Інформацією про кількість голосуючих акцій власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, 
якими інформація не надана та/або депозитарних установ/зберігачів, що припинили свою діяльність, 
Центральний депозитарій не володіє. У разі виникнення питань щодо встановлення певною депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку обмеження стосовно врахування цінних паперів певного власника при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, необхідно звертатися до депозитарної установи, 
якою відкрито рахунок власнику (інформація про депозитарну установу міститься в наданому Центральним 
депозитарієм реєстрі/переліку). 
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Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом Голови Правління ПРАТ СК «АРМА» 
та засвідчений кваліфікованою електронною печаткою ПРАТ  СК «АРМА» (в розумінні Закону України 
«Про електронні довірчі послуги»). Для перевірки достовірності підпису та печатки на цьому 
документі скористайтесь цим посиланням https://czo.gov.ua/verify 
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