Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"
2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kniazha.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу - 08.12.2017 р.
Назва органу, що прийняв таке рішення - Загальні збори акціонерів.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв - акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 1 000 000 (один мільйон) штук на суму 15 200 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).
Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний) - приватне розміщення.
Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" шляхом додаткового випуску акцiй - статутний капiтал збiльшується на суму 15 200 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).
Номiнальна вартiсть акцiй - 15,20 грн. (П'ятнадцять гривень 20 копійок).
Запропонована ціна розміщення - ціна розміщення становить 152,00 (Сто п'ятдесят дві гривні 00 копійок) гривень за одну акцію, що вище  номінальної вартості - 15,20 (П'ятнадцять гривень 20 копійок) та  вище ринкової вартості - 17,85 (Сімнадцять гривень 85 копійок) гривень за одну акцію. Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Бюро оцінок" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №241/16,  виданий Фондом державного майна України 26.03.2016р., та затверджена рішенням Наглядової ради № 15-2017 від 05.12.2017р. і становить 17,85 грн. (Сімнадцять гривень 85 копійок) за одну акцію.
Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій: акціонерне товариство "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" володіє 6 443 652 штук простих іменних акцій, частка у статутному капіталі до розміщення акцій: 90,55597%;
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕйТіБіАйЕйч ТОВ" володіє 671 633 штук простих іменних акцій, частка у статутному капіталі до розміщення акцій: 9,43881%.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збiльшення статутного капiталу складає 14,05 %.
Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визначені чинним законодавством України та Статутом  ПрАТ "УСК  "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП".
Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок ПрАТ "УСК  "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП".
Мета розміщення:  
Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється з метою підтримання фінансової стійкості Товариства, забезпечення дотримання Товариством нормативів страхової діяльності.
Кошти (70%), отримані від розміщення акцій додаткового випуску, Товариство планує використати для інвестування в державні казначейські папери та для розміщення банківських депозитів.
Кошти (30%), отримані від розміщення акцій додаткового випуску, Товариство планує використати для інвестування в посилення ІТ безпеки.
Розміщення акцій планується провести серед акціонерів ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" станом на 8 грудня 2017 року.  
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збитків ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП".
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління 							Грицута Д.О.
08.12.2017

