ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
Загальна інформація про емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1) повне найменування
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2) скорочене найменування (за
наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв'язку (телефон, факс,
електронна пошта)
6) дата державної реєстрації
емітента; орган, що здійснив
державну реєстрацію емітента

7) предмет і
мета
діяльності

8) перелік

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ»
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ»

39148240
Україна, 01015, м. Київ. вул. Московська, 46/2 літера А
+38 (044) 254 4153; info@standart-re.com

Товариство зареєстроване Реєстраційною службою
Головного управління юстиції м. Києва 25.03.2014р., про
що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за №1
0701020000053339. Змін організаційно-правової форми,
назви емітента не відбувалось.
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання
послуг по забезпеченню усіх видів страхового захисту майнових інтересів
громадян та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним
законодавством.
Предметом
діяльності
Товариства є здійснення
страхування,
перестраховування та фінансова діяльність, пов'язана з формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також виконання
зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших
страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод.
Товариство здійснює усі види обов'язкового та добровільного
страхування та перестраховування згідно з чинним законодавством
України, на які воно отримало ліцензію.
Фінансовою діяльністю Товариства є діяльність, яка призводить до змін
розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства, в тому числі
грошові вкладення у депозити банків, придбання та відчуження акцій,
облігацій та інших цінних паперів (включаючи державні цінні папери,
цінні папери банків, інших підприємств і організацій), придбання та
відчуження часток (паїв) підприємств та організацій, нерухомості, землі,
випуск (розміщення) у встановленому порядку власних цінних паперів
(акцій, облігацій, векселів) тощо.
Товариство здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності
(фінансові послуги) в порядку, визначеному чинним законодавством
України.
Для здійснення фінансової діяльності
використовуються страхові
резерви та інші активи Товариства.
Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі
укладених цивільно-правових угод, надавати послуги (виконувати роботи),
якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними в пункті 2.2 цього
Статуту видами діяльності, а також здійснювати будь-які операції для
забезпечення власних господарських потреб.
ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
1

засновників КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ», код за
емітента
ЄДРПОУ 38348353, частка в статутному капіталі 0,003% (кількість
простих іменних акцій 3900 шт),
ТОВ «КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ “ДОНАТОР”, код
ЄДРПОУ 37317319, частка в статутному капіталі 0,002% (кількість
простих іменних акцій 2600 шт),

9) структура
управління
емітентом
(органи
управління
емітентом,
порядок їх
формування
та
компетенція
згідно 3
установчим
и
документам
и емітента)

ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ.», код ЄДРПОУ 34965486.
частка в статутному капіталі 99,995% (кількість простих іменних акцій
129 993 500 шт)
Витяг зі Статуту Товариства:
8.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Порядок
скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, їх компетенцію, інші
організаційно-правові питання, не включені до цього Статуту, викладено в
«Положенні
про Загальні збори акціонерів ПХТ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ».
До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до Статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства:
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів. Наглядову раду.
Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення
змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
11) затвердження річного звіту Товариства;
*
12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів
акціонерів;
17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових
або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради;
19) обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень;
21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про
ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження
порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна,
що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження
ліквідаційного балансу;
22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту
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Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
23) затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління
Товариства:
24) обрання комісії з припинення Товариства.
І
9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та
чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність
Правління Товариства.
9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються
питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про
дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім
випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених
Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів,
крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім
акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
чинним законодавством України;
8) обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління
Товариства;
9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які
укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання
його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови Правління;
11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів
Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених
чинним законодавством України;
»
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного цим Статутом;
15) визначення дати складення Переліку акціонерів, які мають бути
повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у
Загальних зборах;
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових
групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за
участю Товариства:
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,
передбачених чинним законодавством України;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому
числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та_______
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затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством
України, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що
діють спільно) значного пакета акцій;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції
Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством
України.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім
Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним
законодавством України.
9.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб,
які мають повну дієздатність.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження
рішенням Загальних зборів Товариства.
9.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом
пропорційності представництва у її складі представників Акціонерів
відповідно до кількості належних Акціонерам голосуючих акцій або
шляхом кумулятивного голосування.
9.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління
та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
9.9. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними
зборами.
9.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі
договору з Товариством.
9.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової
ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу
Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати
Голову Наглядової ради.
9.19. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове
припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання
нових членів. «Положенням про Наглядову раду ПАТ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ» передбачено випадки, коли припиняються
повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени.
10.1. Правління є виконавчим органом Товариства, яке здійснює
управління його поточною діяльністю.
10.2. В Товаристві створюється Правління за відповідним рішенням
Загальних зборів у кількості 3 (трьох) чоловік. До складу Правління
входять Голова Правління, заступник Голови Правління та член
Правління.
10.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань,
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань,
що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової
ради.
10.4. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій
раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у
межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється
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«Положенням
про
Правління
ПАТ
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
«СТАНДАРТ РЕ».
10.5. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа,
яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної
комісії (Ревізором) Товариства. Вимоги до Голови та членів Правління, а
також їх відповідальність як посадових осіб Товариства визначено
«Положенням
про
Правління
ПАТ
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
«СТАНДАРТ РЕ».
10.6. Права та обов'язки членів Правління визначаються цим Статутом
та «Положенням про Правління ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СТАНДАРТ РЕ», а також трудовими договорами, що укладаються з
кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір укладає
Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
10.7. Голова Правління, заступник Голови Правління, члени Правління
призначаються на посаду Наглядовою радою Товариства в порядку,
передбаченому «Положенням про Правління ПАТ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ».
10.8. Голова Правління Товариства організовує роботу Правління
Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства,
в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти без обмеження
правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження
від імені Товариства, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства. Будь-який член Правління відповідною довіреністю в порядку,
визначеному чинним законодавством України, може бути наділений
певними повноваженнями, віднесеними до компетенції Голови Правління.
10.9. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх
повноважень (відпустка, хвороба тощо) його повноваження виконує
заступник Голови Правління.
10.10. Повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління
та будь-кого із членів Правління припиняються за рішенням Наглядової
ради.
11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства Загальні збори обирають членів Ревізійної комісії у складі З
(трьох) осіб або Ревізора.
11.2. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх
числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
11.3. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії (Ревізора),
порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачені чинним
законодавством України та цим Статутом, визначаються «Положенням про
Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ
РЕ» або відповідним рішенням Загальних зборів.
11.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора)
визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та
«Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СТАНДАРТ РЕ», а також договором, що укладається з кожним членом
Ревізійної комісії або Ревізором.
11.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор)
готує висновок, в якому міститься інформація про:
1)
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності
Товариства за відповідний період;______________________________________
5

2)
факти порушення законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності Товариством, а також встановленого порядку
ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
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:н і зрмація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної
назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи
на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального Гребенко Сергій Петрович, Голова Правління
виконавчого органу або особа, Товариства. 1962 р.н., освіта вища, економіст,
виробничий стаж ЗО років, стаж роботи на посаді 7
яка здійснює повноваження
місяців. Генеральний директор ТДВ «Українське
одноосібного виконавчого
промислове страхування», 2007 - 2012р.р.
органу
Галицька Наталія Вікторівна, член Правління, головний
бухгалтер Товариства, 1978 р.н., освіта вища, економістбухгалтер, виробничий стаж 18 років, стаж роботи на
посаді 7 місяців. ПрАТ «СК Унивес», головний
бухгалтер.
Шуляренко Ольга Володимирівна, член Правління, 1983
р.н., освіта вища, економіст, виробничий стаж 12 років,
стаж роботи на посаді 7 місяців. ТОВ «КУА «ДМ
Капітал», начальник фінансового відділу.
голова та члени наглядової
ради (за наявності)

Голова Наглядової ради: ПАТ "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ПАРИТЕТ" (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул.
Московська, буд.46/2 літера А, код за ЄДРПОУ
38348353),
Член Наглядової Ради: ТОВ «КОМПАНІЯ 3
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «ДОНАТОР»
(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська,
буд.46/2 літера А, код за ЄДРПОУ 37317319),

ревізор або голова та члени
ревізійної комісії (за
даявності)
корпоративний секретар (за
наявності)
головний бухгалтер (за
наявності)

Член Наглядової Ради: ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА
КОМПАНІЯ.» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул.
Л. Толстого, буд. 6А, код за ЄДРПОУ 34965486)
Підварко Оксана Григорівна, ревізор. 1975 р.н., освіта
вища, економіст, виробничий стаж 18 років, стаж роботи
на посаді 7 місяців, корпоративний секретар ТОВ
«Руфасбуд».
відсутній

Галицька Наталія Вікторівна, головний бухгалтер
Товариства, 1978 р.н., освіта вища, економіст-бухгалтер,
виробничий стаж 18 років, стаж роботи на посаді 7
місяців.
11 відомості про середньомісячну заробітну плату
Середньомісячна заробітна плата за
членів
колегіального
виконавчого
органу
або
II
квартал 2014 р. - не
)
особи, яка здійснює повноваження одноосібного
нараховувалась та не виплачувалась,
виконавчого органу, за останній квартал та
за 2013 - не нараховувалась.
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іІ

І

ІЗ)

4)

3
1)

2)

п\
р)

Г
1)

.із ег їдений фінансовий рік, що передував року, у
£Умчу подаються документи
Ін формація про статутний та власний капітал емітента:
Розмір статутного капіталу за станом на 11.09.2014 р.
змір статутного капіталу
сплачений у повному обсязі та складає ‘130 000 000,00
емітента на дату прийняття
грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок)
рппення про публічне
тозмішення облігацій
розмір частки у статутному
Члени виконавчого органу Емітента не мають у
власності часток в статутному капіталі Товариства
капіталі емітента, що
перебуває у власності членів
виконавчого органу емітента
або особи, яка здійснює
повноваження одноосібного
виконавчого органу
перелік осіб, що мають у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
статутному капіталі
емітента частку, що
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ПАРИТЕТ”,
володіє часткою 91,8788% Статутного капіталу Товариства
перевищує 10 %
(що в грошовому еквіваленті становить 119 442 500,00 грн.);
розмір власного капіталу Розмір власного капіталу станом на 30.06.2014р. становив
129 995 000,00 грн. (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот
емітента на останню
звітну дату, що передує дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок).
даті прийняття рішення
про публічне розміщення
облігацій
Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
Не випускались
інформація про облігації
емітента (щодо кожного
випуску) із зазначенням
реквізитів свідоцтв про
реєстрацію випусків облігацій,
органів, що видали відповідні
свідоцтва, виду облігацій,
кількості облігацій,
1
номінальної вартості облігації,
загальної суми випуску, форми
випуску, форми існування
відомості про фондові біржі, Не відбувалось
на яких продавались або
продаються цінні папери
емітента (у разі здійснення
таких операцій)
відомості про фондові біржі, Не відбувалось
до лістингу яких включені
[облігації емітента
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
Станом на 30.06.2014 року загальна чисельність штатних
чисельність штатних
працівників (станом на
працівників складає - 2 особи.
останнє число кварталу, що
%
передував кварталу, у якому
подаються документи)
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І 1 перелік ліцензій (дозволів)
емітента на провадження
левних видів діяльності із
зазначенням терміну
закінчення їх дії

Видано Національною Комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
Ліцензія АЕ №522575 на страхування виданих гарантій
(порук) та прийнятих гарантій, строк дії з 14.08.2014
безстроковий;
Ліцензія АЕ №522576 на страхування відповідальності
перед третіми особами [крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)], строк дії з 14.08.2014
безстроковий;

Ліцензія АЕ №522577 на страхування фінансових
ризиків, строк дії з 14.08.2014 безстроковий
опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду 30.06.2014р., що передував
р>
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту
їх емісії, а саме, дані про:
обсяг основних видів
У зв'язку з затриманням процедури отримання ліцензій,
продукції (послуг, робіт), що діяльність не здійснювалась.
виробляє (надає, здійснює)
емітент
Ринком збуту, на якому діє Емітент, є територія України.
ринки збуту та особливості
Основні споживачі послуг - юридичні та фізичні особи
розвитку' галузі, у якій
здійснює діяльність емітент
України.
Станом на 30.06.2014 поточні фінансові інвестиції
обсяги та напрями
склали 129 993,00 грн. (акції та облігації підприємств
інвестиційної діяльності
України)
емітента
стратегію досліджень та
Емітент на даний час не проводить самостійних
досліджень та розробок.
розробок
основних конкурентів емітента АСК «ІНГО Україна», ПАТ «Страхова компанія
«УНІКА», ПрАТ "‘Українська акціонерна страхова
компанія АСКА"
відомості про участь емітента Емітент не є учасником асоціацій, консорціумів,
в асоціаціях, консорціумах,
концернів, корпорацій, інших об’єднань підприємств
концернах, корпораціях, інших
об'єднаннях підприємств
відомості про філії та
Емітент не має філій та представництв
представництва емітента
4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
які :ен>тоть на дату прийняття рішення про публічне розміщення
Не існує
облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину,
сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним
правочином: сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним
правочином: валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного
правочинуз відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним
правочином: рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та
припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

із :

не були виконані:
Не існує
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину,
с т рони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним
правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним
правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного
правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним
пгавочином. його розмір і стадія погашення; рішення судів, що
стос>тоться виникнення, виконання та припинення зобов'язань за
7*77еденим кредитним правочином
7 > м : жливі фактори ризику - податкові ризики, пов язані зі змінами в податковому
в діяльності емітента
законодавстві, що можуть створити негативний вплив на
господарську діяльність емітента.
- можливі зміни в кредитно-фінансової політиці України;
- погіршення загальної економічної ситуації в Україні та
зменшення темпів доходів населення;
- форс-мажорні обставини.
6 1 перспективи діяльності Перспективою діяльності Емітента на 2014 - 2015 роки
емітента на поточний та є насамперед створення в Україні філіальної мережі надання
наступні роки
послуг з перестрахування. Метою перестрахування є захист
страхових компаній від фінансових втрат, які їм доведеться
нести за власними договорами страхування.
відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє
Не володіє
більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у
тому числі про дочірні підприємства
відомості про провадження у справі про банкрутство або
Не було порушено
про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у провадження у справі про
результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом
банкрутство та не
трьох років, що передували року здійснення розміщення
застосовувалися заходи із
облігацій
санації
4 і батане та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у
якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії
БАЛАНС
на ЗО червня 2014 р.
Код
рядка

Актив
1
І. Необоротні активи

2

Нематеріальні активи
тетвена вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
т.еовісна вартість
знос
інвестиційна нерухомість
Дгвгострокові біологічні активи
Л : вгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Л : з гострокова дебіторська заборгованість
В дстрочені податкові активи
нш необоротні активи
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О диниця виміру: тис.грн
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

-

-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1030

0

0

1035
1040
1045
1090

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

> М П £1 РОЗДІЛОМ І

1095

0

0

0
0
0

2
129 993
1
1

0

129 996

1200

0

0

1300

0

129 996

Кодрядка
2

На початокt
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

II. Оборотні активи
д р ^ в ч запаси
Л*ггк'=ч:
логічні активи
^ х с г о р с ш заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
І г-'- : сська заборгованість за розрахунками:
за — а н и м и авансами
з биоджгтом
т -: к> числі з податку на прибуток
і -л- і потечна дебіторська заборгованість
Л:-:ч>:: фінансові інвестиції
Г?: ~ та їх еквіваленти
в банках
г
ат> майбутніх періодів
'=— гсоротні активи
> сього за розділом II
11! Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1100
1101
1110
1125
1130
1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

Пасив
1
І Власний капітал
Зареєстрований п капітал
капітал \ дооцінках
Л :■латко вий капітал
Резервний капітал
Березподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоолачений капітал
Вях-чений капітал
> сього за розділом І
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Л : аг хтрокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Л : згострокові забезпечення
ІЛльсзе фінансування
Благодійна допомога
> сього за розділом II
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
•
строкові кредити банків
Векселі видані
Лоте чна кредиторська заборгованість за:
з : зг ‘строковими зобов'язаннями
товари. роботи, послуги
розраху нками з бюджетом
_ тім:- числі з податку на прибуток
м зоаху нками зі страхування
рс зраху нками з оплати праці
Поте чна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Л :■-: чна кредиторська заборгованість за розрахунками з
.часниками
Лоте чна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Л : -: чка кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Л от: чн: забезпечення
Л : х :ти майбутніх періодів
1 хстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інлгі т оточні зобов'язання
Усього за розділом III
П Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами,
'тримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

129 995

1500
1510
1515
1520
1525
1526
1595

0

130 000

-5

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

1
1

1700
1900

0

Звіт про ф інансові результати (Звіт про сукупний дохід)

10

129 996

За І півріччя 2014

Стаття

Код рядка

1
дохід віл реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Івбиартїсть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2
2000
2050

ч нбгпж
збгто*
І : л витрати від зміни у резервах довгострокових
кю свсгн ь
І _І ВИ7Т-ТИ) від зміни інших страхових резервів
; і г а інших страхових резервів, валова сума
їм
частки перестраховиків в інших страхових резервах
- ч г операційні доходи
Л : =и в и зміни вартості активів, які оцінюються за
.тгаак.і.тивою вартістю
Зохід в и первісного визнання біологічних активів і с/г
лгюдутшї
Адміністративні витрати
Ветгатн на зб%т
оаерахіійні витрати
В «гт
від зміни вартості активів, які оцінюються за

2090
2095

За аналогічний
період
попереднього
року
4

За звітний
період
3
%

2105
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2130
2150
2180

-5

2181
і

Витрати від первісного визнання біологічних активів і
с і т у с ь г о г о с ледарської продукції
^ чансовнй результат від операційної діяльності:
щябугок
збиток
Доход в и участі в капіталі
І:-— ; фінансові доходи
Інш: доходи
Л : хід від благодійної допомоги
Ф іявсо в і витрати
Втрати в и участі в капіталі
Іни: витрати
Лг**5ут; збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
t - і н с о в н й результат до оподаткування:
грябуток
збиток
Виттати дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
аввдатгування
Чистин фінансовий результат:
щжбуток
збиток

2182
2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290
2295
2300

-5

-5

2305
2350
2355

*
-5

0

11. СУКУПНИЙ ДОХІД
Найменування показника

Код рядка

1
Л х ш к к а (уцінка) необоротних активів
Дооцінка уцінка) фінансових інструментів
На*: личені курсові різниці
Частка кшого сукупного доходу асоційованих та спільних
диггрисмств
ІНШИЙ суку ПНИЙ дохід
Інший с%к'упний дохід до оподаткування
Подате к на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
! - _ин су купний дохід після оподаткування
>.*:>пний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

-

-

-

-

-

-

2415
2445
2450
2455
2460
2465

-

-

-

-

-

.

-

-

-

.

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

11

За звітний
період

-5

Найменування показника

Код рядка

1
« и г т а и ь е : затрати
Витхгш з і ааяхту праці
на соціальні заходи
ЛЯРНЯЩ І
ЧИ» .т«тегягг»ю витрати
Разиш

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3

-5
-5

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

« ■ '’ ‘гПВГ*

Зшкленди на одну просту' акцію

*

2
2600
2605
2610

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

-

-

-

-

-

.

2615

-

-

2650

-

-

Код рядка

1
Г
------:чна кількість простих акцій
І с с г г : ьі_ч- середньорічна кількість простих акцій
Частий -ти 'уток (збиток) на одну просту акцію
І г : с - т : ь а - ч и й чистий прибуток (збиток) на одну просту

За аналогічний
період
попереднього
року
4

За звітний
період

За звітний
період

б -~.інс та звіт про фінансові результати:
для акціонерних товариств - за три завершені звітні роки, що передували
рс к>. >' якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту
емісії облігацій:
для інших емітентів - за звітний рік, що передував року, у якому
п : лаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії
облігацій
Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
Мале аудиторське підприємство
п звне найменування і код за ЄДРПОУ
«СТОРНО» у формі товариства з
аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по
обмеженою
відповідальністю,
бількові аудитора
(ідентифікаційний код 21538169), в особі
директора Муратової Катерини
В'ячеславівни, що діє на підставі Статуту
та має чинний сертифікат аудитора №
007125 від 26.12.2013 року.

місцезнаходження або місце проживання

Місцезнаходження: Україна, 01133, м.
Київ, вул. Кутузова, 13і.

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів (якщо емітент є
професійним учасником ринку цінних паперів)
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Ау днторською палатою України

Емітент не є професійним учасником
ринку цінних паперів

Включене до Переліку аудиторських
фірм, відповідно до свідоцтва № 011 7 від
26.01.2001 року
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2 з х гнадія про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
І

Дата і : мер рішення
• гг* т : колу про публічне
р : змшзення облігацій;
найменування органу, який
прийняв рішення; порядок
і р : ведення та кількість
учасників голосування;
кількість та відсоток голосів,
зекнми приймалось рішення про
р а зміщення
1 М ет і використання фінансових
реп-рсів. залучених від
гп-Стічного приватного
р : зміщення облігацій
• > ; нкретні обсяги та напрями
використання)

-

7

Протокол Позачергових Загальних Зборів акціонерів
ПАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре»
№ 01 від 11.09.2014р.;
«ЗА» - 119 449 000 голосів, що становить 100 % голосів
акціонерів, присутніх на Зборах.
Голосування проводилося відкрито.

Мета емісії облігацій - 100% фінансових ресурсів,
залучених від випуску облігацій, планується направити:
- на створення філіальної мережі Товариства в обласних
центрах України (60%),
- інвестування в нежитлову нерухомість згідно 3
вимогами Закону України «Про страхування» (20%),
- інвестування в державні та корпоративні цінні папери
(20%).

Джерела погашення та виплати Джерело погашення облігацій - кошти, отримані від
доходу за облігаціями
господарської діяльності. Погашення за облігаціями
здійснюється Емітентом після розрахунків з бюджетом і
сплати інших обов'язкових платежів.
Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, на
фор'-іування і поповнення статутного капіталу емітента, фінансування житла та на
покриття його збитків від господарської діяльності.
Ін формація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

1 > параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні;
б шсоткові цільові/дисконтні; звичайні
*:-:езабезпечені)/забезпечені)

іменні дисконтні звичайні (незабезпечені)

кількість облігацій

225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч)

номінальна вартість облігації

1 000,00 грн.(одна тисяча гривень 00
копійок)
225 000 000,00 грн. (двісті двадцять п’ять
мільйонів гривень 00 копійок)
Серія А

загальна номінальна вартість випуску
облігацій
серія облігацій*

кількість облігацій та порядкові номери
225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч)
облігацій в серії облігацій*
загальна номінальна вартість облігацій в
225 000 000,00 грн. (двісті двадцять п'ять
серії облігацій*
мільйонів гривень 00 копійок)
1 1 ін формація щодо забезпечення облігацій (у незабезпечені
раз: прийняття рішення про
публічне приватне розміщення забезпечених
облігацій):

13

г с с з : і та умови конвертації облігацій у
Конвертація облігацій у власні акції
власні акції емітента (для емітентів емітента не передбачена *
шшзоеерних товариств)*
В ш ф о р и ш и і про права. Власники облігацій мають право з урахуванням умов
зезт надаються
розміщення:
к в ен н к ам облігацій,
- купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на
о : до яких прийнято
вторинному ринку цінних паперів з урахуванням особливостей,
рввення про публічне встановлених в цьому проспекті;
розміщення
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні
строку їх погашення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному
законодавству з урахуванням умов розміщення.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічених
прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки у цінних
паперах у депозитарній установі.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні
емітентом.
5

г

.

£н і : рмапія про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання
зобе з язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або
землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано
ект будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими
облігаціями:
д : з золу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або
місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших
документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні
про позиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії
тошо і. які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови
д : говору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва
об єкта емітент залучає підрядника);
тішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для
будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво
та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового
будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво,
д : говору поруки тощо (у разі укладання такого договору)
і у тазі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових
облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами
житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються
і о н і т и від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)__________
тізень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента
облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової
о пінки та/або останнього її оновлення*
Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:______________________
дати початку та закінчення укладення Дата початку - 21.10.2014р.
договорів з першими власниками у
Дата закінчення - 24.10.2014р.
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тічного розміщення
c r .— l- у . здреса. де відбуватиметься
■ ж зоен н я договорів з першими
жвснжка.чи у процесі публічного
р : засшення облігацій

-

Укладення договорів з першими власниками
облігацій буде проводитися Емітентом
самостійно на фондовій біржі - Публічному
акціонерному товаристві "Київська міжнародна
фондова біржа" (скорочене найменування - ПАТ
"КМФБ") за адресою: 01033, м. Київ, вул.
Саксаганського 36-В, 5 (п'ятий поверх).
І * : н а ї с т ь дострокового закінчення
Наглядова рада може прийняти рішення про
и сад ен н я договорів з першими
дострокове закінчення укладання договорів з
власниками у процесі публічного
першими власниками облігацій у разі, якщо на
р : : мдпення облігацій (у разі якщо на
запланований обсяг облігацій будуть достроково
запланований обсяг облігацій укладено укладені договори з першими власниками та
д?: гдвори з першими власниками та
облігації повністю оплачені.
облігації повністю оплачено)
д і ї що проводяться в разі дострокового Рішення про дострокове закінчення укладення
.д -г-ення укладення договорів з
договорів з першими власниками облігацій у
першими власниками у процесі
разі, якщо запланований обсяг облігацій буде
публічного розміщення облігацій (якщо розміщено достроково та облігації повністю
н * запланований обсяг облігацій
оплачено, приймає Наглядова рада Емітента.
уудідено договори з першими
Затверджує результати укладання договорів з
власниками та облігації повністю
першими власниками, результати розміщення
оплачено)
облігацій та звіт про результати публічного
розміщення облігацій - Наглядова рада
Емітента. Підписує звіт про результати
розміщення облігацій від імені Емітента Голова правління Емітента, засвідчує печаткою
Емітента.
4) п грядок подання заяв на придбання
Для придбання облігацій особи, які бажають
облігацій
придбати облігації, подають заяву на купівлю
цінних паперів згідно з правилами фондової
біржі, через яку буде відбуватися розміщення
облігацій.
5) л : рядок укладання договорів купівліОрганізатор аукціону забезпечує допуск
продажу облігацій
покупців до участі в аукціоні, організовує
проведення біржових торгів та оформлює їхні
результати, визначає переможців аукціону, готує
та реєструє біржові контракти1на придбання
облігацій між особою, яка бажає придбати
облігації, та емітентом, інформує продавця та
інші заінтересовані органи про результати
аукціону, проводить усі необхідні розрахунки за
результатами аукціону.
Принцип «поставка цінних паперів проти
оплати» не застосовується.
6 ) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час Розміщення облігацій здійснюється 3
рс зміщення (за номінальною вартістю/з
дисконтом. Запланована ціна продажу
дисконтом (нижче номінальної вартості)/з облігацій становить 400,00 грн. (чотириста
премією <вище номінальної вартості))
гривень 00 копійок). Фактична ціна продажу
облігацій не може бути меншою ніж 400,00
грн., та не може бути більше або
дорівнювати номінальної вартості.
ko
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за_~*: ті- у якій здійснюється оплата
В національній валюті України - гривні
сє пгаш й і національна або іноземна валюта)
5 і- існування і реквізити банку та номер
Поточний рахунок в національній валюті
~ :т:ч:-:ого рахунку, на який вноситиметься України - гривні ПАТ «СТРАХОВА
с і д і т і за облігації (якщо оплата облігацій
КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ»
здійснюється у національній валюті та
№ 2650700015978, відкритого в ПАТ Банк
=: земній валюті. - окремо вказуються
«КОНТРАКТ», м. Київ, вул. Воздвиженська,
і : у ери рахунків у національній та іноземній 58, МФО 322465
валютах)
стр»: к оплати облігацій
в строк, визначений договором, але, в будь-якому
випадку, протягом терміну строку укладення
договорів з першими власниками, покупець повинен
сплатити повну вартість облігацій (визначену у
договорі на придбання облігацій) на поточний
рахунок Емітента в національній валюті України гривні
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо
р : зміщення облігацій цього випуску): Емітент не користується послугами андеррайтера
ж і відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне
р : зміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):
дсвне найменування
Публічне акціонерне товариство «Київська
міжнародна фондова біржа»
жод за ЄДРПОУ
20064500
м :с цезнаходження
01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В, 5
(п'ятий поверх)
(044) 490-57-88
: мери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження
ДГ' бесІЙНОЇ діяльності на фондовому ринку
- діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку

Ліцензія ДКЦПФР на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку серія АВ № 581146 від
05.04.2011 р., термін дії до 10.08.2017р.
9 ) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
довне найменування
Публічне акціонерне товариство
“Національний депозитарій України'’
м :сцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору (попереднього договору) № ОВ-4411 від 11.03.2014р.
про обслуговування випусків цінних паперів
1
• номер, дата укладення)
10|

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних
ділерів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
довне найменування
Публічне акціонерне товариство
“Національний депозитарій України'’
місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка. 3
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору про надання реєстру
№ ОВ-4411 від 11.03.2014р.
власників іменних цінних паперів (номер,
дата укладення) (зазначаються у разі
складання такого договору)
16
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кя< г т . серія та дата видачі ліцензії на
здійснення професійної діяльності на
€•: н д: зо му ринку - депозитарної діяльності
д е д : зитарної установи (зазначаються у разі,
я с л : особою, визначеною на надання
емітенту реєстру власників іменних цінних
в и х р ів . є депозитарна установа)
Сгрок та порядок повернення внесків,
есеесе них в оплату за облігації, у разі
ивпяаиня емісії облігацій недійсною

Набув статус Центрального, згідно з
Рішенням НКЦПФР №2092 від 01.10.13р.

У разі визнання емісії недійсною, емітент
протягом 120 робочих днів з дати визнання
емісії облігацій недійсною зобов'язаний
повернути інвесторам гроші, що надійшли
як плата за розміщені цінні папери, на
поточні рахунки покупців облігацій.
£ Строк та порядок повернення внесків,
У разі незатвердження у встановлені
внесених в оплату за облігації, у разі
законодавством строки результатів
неїдтвердження в установлені строки
укладення договорів з першими власниками
результатів укладення договорів з першими у процесі публічного розміщення облігацій
власниками у процесі публічного
Наглядовою радою, емітент зобов'язаний
то зчішення облігацій
повернути інвесторам гроші, що надійшли
як плата за розміщені цінні папери, на
поточні рахунки покупців облігацій в строк
з23.12.2014 по 16.01.2015р.
9 ~ : рядок надання копії зареєстрованого
Рішення про приватне розміщення не
лроспекту емісії облігацій та копії
приймалось
^реєстрованих змін до проспекту емісії
облігацій (у разі внесення таких змін)
н е : Там. які є учасниками приватного
рс зміщення облігацій (у разі прийняття
рішення про приватне розміщення
облігацій)
Перелік осіб, які є учасниками приватного
Приватне розміщення не відбувається
рс зміщення облігацій (у разі прийняття
рішення про приватне розміщення
облігацій):
31 Умови та дата закінчення Облігації обертаються вільно на території України протягом
обігу облігацій
всього терміну їх обігу, з урахуванням зазначених нижче
застережень. Право власності на облігації виникає з моменту
зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах.
Купівля-продаж облігацій на вторинному ринку здійснюється
за договірною ціною.
Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні
особи, резиденти та нерезиденти України. Для зарахування на
рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними
операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать
чинному законодавству, покупець облігацій повинен відкрити
рахунок у цінних паперах в обраній ними депозитарній
установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних
паперах, що відкриті в депозитарних установах та в
депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства
України.
Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі,
якщо буде розміщено щонайменше одну облігацію.
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Термін обігу облігацій серії А починається з дня наступного за
днем реєстрації звіту розміщення облігацій та видачі свідоцтва
___________________________ про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 20.10.2018 р.
1 ізд єсу зііія щодо викупу емітентом облігацій:
________________________________
Л гсгроковий викуп облігацій даного випуску серії А не передбачено_____________
= : ряде к повідомлення власників облігацій
про здійснення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій
сттє > і я к и й облігації можуть бути
плед явлені їх власниками для викупу
. І : тя д : к виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про
. —.д.тічне приватне розміщення відсоткових облігацій):
—

—

—

с : зчппення відсоткових облігацій не відбувається.
1- Псрядок погашення облігацій:
1 діти початку і закінчення погашення
Дата початку:
21.10.2048р.
облігацій
Дата закінчення: 24.10.2018р.
2 - м : ви та порядок надання товарів (послуг) Розміщення цільових облігацій не
•; разі прийняття рішення про розміщення відбувається
лідьовкх облігацій)
о : рядок виплати
Власникові облігації виплачується номінальна вартість
н : м: пальної вартості
облігацій, які на дату початку погашення знаходяться у його
сслігапії із зазначенням
власності. Погашення здійснюється в національній валюті
валюти, у якій
України - гривні - депозитарною установою на підставі
ШОйсяюється погашення даних реєстру власників облігацій, який складається
і національна або
депозитарієм на день, що передує даті початку погашення та
ін : земна валюта) (у разі надається НДУ на дату початку погашення. Погашення
прийняття рішення про
облігацій здійснюється шляхом
зарахування коштів,
розміщення
переказаних Емітентом на рахунок, відкритий Центральним
ВІДСОТКОВИХ д и с к о н т н и х
депозитарієм в Розрахунковому центрі, з подальшим
облігацій)
переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних
установ, з якими власники облігацій уклали договір про
обслуговування рахунку в цінних паперах, з метою їх
подальшого перерахування власникам облігацій.
В разі, якщо в реєстрі власників відсутні дані щодо
грошового рахунку власника облігацій, або реквізити вказані
невірно, кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються
на поточному рахунку Емітента № 2650700015978,
відкритого в ПАТ Банк «КОНТРАКТ», м. Київ, вул.
Воздвиженська. 58, МФО 322465, до моменту особистого
звернення власника облігацій.
Подальші розрахунки
здійснюються депозитарною установою після особистого
звернення власника облігацій до Емітента та надання
депозитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно
бути здійснено перерахування коштів.
можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за
власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття
емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок
встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути
пред’явлені для дострокового погашення)

-
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Зап тсх зблігапій може бути погашено достроково за ініціативою емітента на підставі
т с " . Наглядової ради Емітента. В цьому випадку емітент шляхом надіслання
кгкззвгльних повідомлень та здійснення оголошення в тому ж органі преси, де був
■ц 'і і
іііГі проспект емісії облігацій, повідомить власників облігацій про прийняття
Т&Д-- -Д пре дострокове погашення випуску облігацій та про можливість пред’явлення
• б жгзедя до дострокового погашення.
У дь: ' Г- тазі Наглядова рада Емітента встановлює нові (дострокові) дати початку та дати
зн т ^ зєеея погашення облігацій та повідомляє власників облігацій та громадськість
к ш : м публікації повідомлення (в тому ж органі преси, де був опублікований проспект
Гоблігацій), не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового
Дострокове погашення облігацій здійснюється на підставі даних реєстру
аласнжіав облігацій, який складається депозитарієм на день, що передує даті початку
х«:т*: >озого погашення та надається на дату початку дострокового погашення.
Власникові облігації (згідно вищезгаданого реєстру) виплачується номінальна вартість
остт-алій. які знаходяться у його власності. Строк дострокового погашення не буде
вати трьох календарних місяців. Рішення про дострокове погашення випуску
<<5-игатй приймає Наглядова рада Товариства. Емітент здійснює анулювання викуплених
іедлгашй за умови викупу випуску облігацій в повному обсязі.
і

і і

V : жливість дострокового
п : гзддення облігацій за вимогою їх
злзсників (порядок повідомлення
власників облігацій про прийняття
ем:тентом рішення про дострокове
п : г ллення випуску (серії)
облігацій; порядок встановлення
піни дострокового погашення
облігацій; строк, у який облігації
можуть бути пред'явлені для
дострокового погашення)

Випуск
облігацій
може
бути
погашено
достроково за вимогою власників облігацій на
підставі рішення Наглядової ради Емітента. В
такому випадку Наглядова рада Емітента приймає
рішення про дострокове погашення облігацій
власників в термін ЗО робочих днів з дати
отримання вимоги.
Наглядова рада Емітента встановлює нові
(дострокові) дати початку та дати закінчення
погашення облігацій та повідомляє власників
облігацій та громадськість шляхом публікації
повідомлення (в тому ж органі преси, де був
опублікований проспект емісії облігацій), не
пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати
початку дострокового погашення. Дострокове
погашення облігацій здійснюється на підставі
даних
реєстру
власників
облігацій.
який
складається депозитарієм на день, що передує даті
початку дострокового погашення та надається на
дату початку дострокового погашення.
Власникові облігації (згідно вищезгаданого
реєстру)
виплачується
номінальна
вартість
облігацій, які знаходяться у його власності. Строк
дострокового погашення не буде перевищувати
трьох
календарних
місяців.
Рішення
про
дострокове погашення випуску облігацій приймає
Наглядова рада Товариства. Емітент здійснює
анулювання викуплених облігацій за умови
викупу випуску облігацій в повному обсязі.

дії. які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення
• дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
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сланий Депозитарієм обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій,
ізшк повинна бути проведена оплата (або власник не перерахував на дату початку
ж ггн е н н я <або дату початку дострокового погашення) облігації з власного рахунку у
.талерах на рахунок Емітента в депозитарії), кошти депонуються на поточному
таЛАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ» № 2650700015978. відкритого
і П А Ї Банк «КОНТРАКТ», м. Київ, вул. Воздвиженська. 58, МФО 322465, до дати
ллёсання облігацій.
В разі, якщо в реєстрі власників відсутні дані щодо грошового рахунку власника
:*г л і л і й . або реквізити вказані невірно, кошти, що підлягають перерахуванню,
л г л : нуються на поточному рахунку Емітента № 2650700015978, відкритого в ПАТ Банк
«V : НТРАКТ», м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, МФО 322465, до моменту особистого
аереен н я власника облігацій. Подальші розрахунки здійснюються депозитарною
устане ьою після особистого звернення власника облігацій до Емітента та надання
л і г : зитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно бути здійснено перерахування
коштів.
ЇІорядок оголошення
емітентом дефолту та
г.: рядок дій емітента в
разі оголошення ним
дефолту

У разі неспроможності Емітента облігацій здійснити
погашення облігацій у встановлені умовами розміщення
облігацій строки. Емітент публікує повідомлення про це у
тих же офіційних виданнях, у яких був опублікований
Проспект емісії облігацій, не менш як за 20 (двадцять)
календарних днів до початку терміну погашення. Крім того.
Емітент
повідомляє
власників
облігацій
про
неспроможність
здійснити
погашення
на
умовах,
визначених у цьому Проспекті.
Відновлення
платоспроможності
товариства
або
визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної
процедури, повного або часткового задоволення вимог
кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом».

- Застереження про те, що загальна Обсяг випуску облігацій ПАТ ««СТРАХОВА
номінальна вартість випуску
КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ» перевищує розмір
облігацій перевищує розмір
власного капіталу Емітента
гласного капіталу емітента (у разі
прийняття рішення про розміщення
звичайних (незабезпечених)
облігацій)*
. “ Інші відомості*
Відсутні
5 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості
лих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що
подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які
підписали ці документи
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>&<лс С.
ім'я, по батькові)

•

ЖСсп

•прізвище. Ім'я, по батькові)

(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
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