
              ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» 
(місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д) 

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів НАСК «ОРАНТА » відбудуться 22 квітня 201 6 року об 1 0 год. 
45 хв. за адресою: 04075, м . Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія , Державне підприємство «Санаторний 
комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, конференц-зал. 

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА». 
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА». 
3. Про внесення змін до Статуту НАСК «ОРАНТА». 
4. Про внесення змін до внутрішніх положень НАСК «ОРАНТА». 
5. Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА». 
6. Про розподіл прибутку і збитків НАСК «ОРАНТА». 
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту 
Ревізійної комісії. 
8.Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». 
9. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». 
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів НАСК 
«ОРАНТА» - станом на 24 годину 18 квітня 2016 року, за три робочих дні до дня проведення зборів. 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах буде проводитись 22 квітня 2016 
року з 09 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин за адресою: 04075, м . Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія , 
Державне підприємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, конференц-зал.  

Для участі у річних   Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА необхідно мати при собі: 
- акціонерам – документ, що посвідчує особу; 
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший 
документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт). 
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного зборів, за місцезнаходженням НАСК «ОРАНТА»: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д, п’ятий поверх, зал 
засідань (відповідальний за порядок ознайомлення – Голова Правління Грищенко В.М.) в робочі дні з 09-00 
год. до 17-00 год., а в день проведення зборів – у місці їх проведення. 
Довідки за тел.:   (044) 537-58-01; (044) 520-29-27. 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності НАСК «ОРАНТА» (тис. грн) 

Найменування показника Період

2015 рік 2014 рік

Усього активів 603 665 743 557

Основні засоби 187 957 218 365

Довгострокові фінансові інвестиції 58 536 254 843

Запаси 4 498 2 551



  
Голова Правління                                                                                    Грищенко В.М 

Сумарна дебіторська заборгованість 20 963 24 318

Грошові кошти та їх еквіваленти 69 272 13 755

Поточні фінансові інвестиції 113 989 91 734

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (854 866) (667 601)

Власний капітал 182 076 372 483

Статутний капітал 775 125 775 125

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 308 601 274 941

Поточні зобов'язання і забезпечення 112 988 96 133

Чистий прибуток (збиток) (174 302) 1 186

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 132 500 000 132 500 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2755 4 592


