
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00034186 

1.4. Місцезнаходження емітента: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 537-58-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента: corp@oranta.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.oranta.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: прийняття рішення про викуп власних акцій.    

 2. Текст повідомлення  
 Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова                компанія «Оранта»
10.03.2010 року прийнято рішення «Про викуп акцій НАСК «Оранта».

Викуп акцій здійснюватиметься у строк з 20 квітня 2010 року по 7 грудня 2010 року включно, шляхом укладення договорів
купівлі-продажу акцій НАСК «Оранта» з акціонерами, які звернуться до Компанії з заявами про продаж акцій.

Викуп акцій проводиться з метою захисту прав акціонерів, що виявили бажання продати належні їм акції безпосередньо
Компанії, та для їх наступного перепродажу.

Ціна придбання (викупу) акцій визначається за домовленістю сторін, але не вище номінальної вартості, яка складає 5,85
(п’ять гривень вісімдесят п’ять копійок) грн. за одну акцію.

Ринкова вартість акцій НАСК «Оранта»: не визначена.
Прибуток (збиток) на одну акцію НАСК «Оранта» за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття

рішення про викуп акцій, становить (5,64) (п’ять гривень шістдесят                            чотири коп.) грн.
Тип акцій НАСК «Оранта»: прості іменні.
Форма існування акцій НАСК «Оранта»: документарна.
Кількість акцій, що підлягають викупу, визначається виходячи з кількості поданих заяв акціонерами про викуп у них акцій,

в межах суми, що перевищує розмір статутного капіталу.
АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) є акціонером, що володіє більше 10 відсотків акцій станом до викупу акцій.
Станом на 10.03.2010 року заяв від акціонерів, які є членами Наглядової ради або Правління            НАСК «Оранта», не

надходило.
Емітент не володіє раніше викупленими акціями власної емісії.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 149/1/09 від 27 травня 2009 року.     

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

 

Т.в.о. Голови Правління        Пугачов І.Г.




