
 

 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КД Життя» повідомляє, що чергові 

річні Загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2016 року о 12 годині за місцезнаходженням 

товариства: м. Київ, вулиця Полтавська, 10. 

Перелік акціонерів складено на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів ПрАТ 

«СК «КД Життя» станом на 24 годину 25 квітня 2016 року. 

Реєстрація акціонерів почнеться о 10 годині і закінчиться за 15 хв. до початку зборів. Для 

реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера – паспорт та доручення.  

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, за 

адресою: м. Київ, вулиця Полтавська, 10. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Поліщук 

Олександр Володимирович. Телефон для довідок: (044) 237 77 48. 

Порядок денний: 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання 

Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 

3. Затвердження звіту Голови правління про результати діяльності товариства за 

2015 рік. 

4. Затвердження річного звіту за 2015 рік. 

5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків товариства за 

результатами діяльності у 2015 році. 

6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, 

Ревізора. 

7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

 

Найменування показника  Період 

звітний (2015) попередній (2014) 

Усього активів  150 648 136733 
Основні засоби  16 425 5729 
Фінансові інвестиції  51 678 86414 
Запаси  13 189 
Сумарна дебіторська заборгованість  5 029 2654 
Грошові кошти та їх еквіваленти  77 414 40914 
Нерозподілений прибуток  - 24 132 -2795 
Власний капітал  41 735 52068 
Статутний капітал  36 015 36015 
Довгострокові зобов'язання  105 495 82806 
Поточні зобов'язання  3 418 1859 
Чистий прибуток (збиток)  - 20 991 5715 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  36 015 36015 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом періоду  

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  17 19 

 

 

 

 


