Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕЛС"

2. Код за ЄДРПОУ

19022263

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вулиця Городецького,11-Б

4. Міжміський код, телефон та факс

0442777220 0442777220

5. Електронна поштова адреса

wealth@wealth.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації

www.wealth.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ СК "ВЕЛС" 22.03.2018 року прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв Товариства, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з 23.03.2018р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менше нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017
рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 100000000 тис.грн.
Характер правочинiв:депозитнi договори, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках у банкiвських установах на суму до 22966000грн.;
укладання договорiв страхування, перестрахування без обмеження граничної вартостi при здiйсненнi поточної господарської дiяльностi
Товариства; укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання фiнансових iнвестицiй на суму до 22966000грн.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ СК "ВЕЛС" 22.03.2018 року прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв Товариства, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з 23.03.2018р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, з
граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв в розмiрi 10000000тис.грн.
Характер правочинiв:укладання договорiв страхування, перестрахування без обмеження граничної вартостi при здiйсненнi поточної господарської
дiяльностi Товариства; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв з урахуванням iнвестицiйної полiтики Товариства; укладання договорiв
(контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових установ на суму до 30000000грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 100 000 000 000 грн. ( сто мiльярдiв грн. 00 коп.).
Вартiсть активiв емiтента за данними останьої фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 45 931 871 грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останьої фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 217713,2%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструванi для участi у загальних зборах- 47986487 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 47986487 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 штук.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння

Санченко Володимир Якович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

23.03.2018
М.П.

(дата)

