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Повідомлення про проведення  
річних загальних зборів акціонерів  

Приватного акціонерного товариства  
"Страхова фінансова група "Глєбов і партнери" 

  
Приватне акціонерне товариство "Страхова фінансова група "Глєбов і 

партнери" (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 94; 
ідентифікаційний код 31565863), далі – ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери" або 
Товариство, повідомляє про те, що 30 квітня 2021 року відбудуться річні Загальні 
збори акціонерів ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери" (далі – Загальні збори). 

  
Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2021 року. 
Час проведення Загальних зборів: з 15-00 до закриття Загальних зборів. 
Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Грушевського, будинок  34/1 (офіс 

ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери"). 
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у 

Загальних зборах:  з 14-30 до 14-50 30 квітня 2021 року (здійснюється за місцем проведення 
Загальних зборів). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом 
на 24 годину 00 хвилин 26 квітня 2021 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх 

повноважень. 

2. Про порядок проведення Загальних зборів. 

3. Про обрання Голови на секретаря Загальних зборів. 

4. Про звіт Правління Товариства. 

5. Про звіт Наглядової ради Товариства. 

6. Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства  

7. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності 

Товариства за 2020 рік. 

8. Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів. 

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. 

10. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік. 

11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення 

додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

12. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 

13. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо вчинення дій та прийняття рішень, передбачених чинним 

законодавством України, за етапами збільшення статутного капіталу шляхом 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 

внесків без здійснення публічної пропозиції. 

14.  Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 

повноваження проводити дії, передбачені чинним законодавством України, за 
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етапами збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення 

публічної пропозиції. 

 
  

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного 

№ п. Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного 

1. 

1.1.  Обрати Лічильну комісію у наступному складі:  
Голова Лічильної комісії Зборів - Трофіменко Кирило Анатолійович, член Лічильної 
комісії Зборів – Куца Світлана Сергіївна. 
1.2.  Припинити повноваження обраного складу – Голови та інших членів Лічильної 
комісії після виконання всіх повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах. 

2. 

2.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, 
питання) надавати до 10 хвилин на одну особу. 
2.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає 
положенням Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства: 
- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів; 
- рішення з питань порядку денного приймаються  з використанням бюлетенів простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім 
рішень з питань 11 та 12 порядку денного, що приймаються більш як трьома чвертями 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 

3. 
3.1. Обрати Голову і секретаря Загальних зборів: 
 - Головою Загальних зборів – Самойленко Тамара Василівна; 
 - секретарем Загальних зборів – Вітрук Микола Анатолійович. 

4. 4.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.  

5. 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 

6. 
6.1. Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та 
проведеного внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 
році.  

7. 

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. 
Затвердити  отриманий Товариством    прибуток у сумі 496 000 грн. (Чотириста дев’яносто 
шість тисяч   гривень)   за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2020 році. 
7.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, у тому числі фінансову звітність 
Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.", "Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за 
прямим методом) за 2020 р.", "Звіт про власний капітал за 2020 р.", "Примітки до 
фінансової звітності за 2020 рік Приватного акціонерного товариства "Страхова фінансова 
група "Глєбов і партнери"), складену за результатами діяльності Товариства у 2020 році, 
звіт про корпоративне управління Товариства та звіт про управління Товариства. 

8. 
8.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів 
Товариства, що відбулись у 2020 році. 

9. 

9.1. Прибуток, отриманий за результатами фінансового-господарської діяльності 
Товариства у 2020 році, в обсязі 496 000 грн. спрямувати на формування резервного 
капіталу Товариства, нерозподілений прибуток минулих років в сумі 5 472 тисяч гривень 
залишити нерозподіленим. 

10. 
10.1. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2020 році. 

11. 
11.1.Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення 
публічної пропозиції. 

12. 
12.1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства у кількості 300 000 штук на 
загальну номінальну вартість 30 000 000,00 гривень. Ціна, за якою будуть розміщуватися 
акції: ___ (визначається згідно законодавства) грн. за одну акцію.  



Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій: ______________ 
(ідентифікаційні дані особи)__________. Серед інших осіб розміщення акцій не 
передбачається. 
12.2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства  (додається). 

13. 

13.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються 
повноваження щодо: (зазначається перелік повноважень відповідно до вимог 
законодавства та згідно з рішенням про емісію акцій Товариства). 
13.2. Визначити Правління Товариства як уповноважений орган, якому надаються 
повноваження щодо: (зазначається перелік повноважень відповідно до вимог 
законодавства та згідно з рішенням про емісію акцій Товариства). 

14. 

14.1. Визначити ____(прізвище, ім'я та по батькові)________ уповноваженою особою, 
якій надаються повноваження для проведення дій щодо: (зазначається перелік 
повноважень відповідно до вимог законодавства та згідно з рішенням про емісію акцій 
Товариства). 

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів, акціонери ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери"  можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери" (м. Київ, вул. Грушевського, будинок  
34/1 (офіс ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери")), у робочі дні, з 09 00 до 18-00 (обідня перерва 
з 13-00 до 14-00). 

У день проведення Загальних зборів 30 квітня 2021 року – акціонери ПрАТ "СФГ 
"Глєбов і партнери" можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому 
повідомленні. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ "СФГ "Глєбов і 
партнери" з вказаними документами є Трофіменко Кирило Анатолійович. Контактний 
телефон: (067) 509-21-75. 

В порядку, визначеному в ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів (органу) товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 
зборів. 

За належним чином посвідченою довіреністю акціонера, представник акціонера може 
приймати  участь та голосувати на Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах 
представник акціонера має зареєструватись протягом вказаного вище часу. Право голосу 
(голосування) здійснюється представником акціонера згідно з наданими акціонером 
повноваженнями. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.sfglebov.com  
  

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2020 р. (тис. грн.) 

Найменування показника  
Період  

звітний  попередній  

Усього активів   13813 18588 

Основні засоби  (залишковою вартістю) 13625 13626 

Довгострокові фінансові інвестиції   - - 

Запаси  1 1 

Сумарна дебіторська заборгованість   16 4406 

Грошові кошти та їх еквіваленти  58 441 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5968 5472 

Власний капітал  13279 12783 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7000 7000 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 58 75 
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Поточні зобов'язання і забезпечення 476 5730 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 496 2 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  70000 70000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 7,08571 0,02857 

 
 
З повагою, 
ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери"                               
Голова Правління                         Н.А. Хименюк 

29.03.2021 

 


