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нац!ональна акц!онерна стр?хова (омпан1! .фр6н!а 
";

ЁА6('"0ранга"]
]'а'!!сцезнаходхення :

01032, м. китв, ву,, )(илянська, 75,'
номерш т€лефФу, фа'Фу, €ле{троннот пош.!ти:
тел./факс (044) 5з7€8_ш:
електронна пошта: огап13@отайа,ца!:.'
Аат? дерхавно] реострафт та оРган' що зд|йсни9 його ре€страш.о:
в!дкрите акшонерне товарисво Ёафональна ахшонерна страхова компан[я
"6ранта' створене шлф(ом перетвор€ння укратнськот дерхавнот страхово'|
комерц.йнот орган!заф (9крдерхотрах) згино з постановою каб|нету
ммстр!в }&ра|ни ви 07.09.9з р. шя 709 .пф створення Ёафонально|
акфонерно| страхово1 компан1т .Ф'ра+па'.
ЁА6( сфвнтар 9Феострована [енерьхо:о районнок} у м]от| ки€в!
дерхавною адмь{;страф6|о м. ки€ва 16.09.94.
у зв'язц з| зм1ною м|с||рзнаходхення нАск "бранта" печерською районноо
де9хавною ад^.!н!страц|€ю м- !(аова 0з.о8.07 було 3ам!нено свиоцтво про
дерха8ну реестрац!р' }!омер запищ в €диному д€рхавному ре€стр.
юридичних ос|6 та ф!звних ос16_п|дприсмц!в про зам|ну св!доцтва про
дерхавну ре€отраФю ш9 1 070 1о7 00з8 000з14.
[!редд'ет та ць! д!яльноот!:
йетоо д!яльност! !(омпан!] € одерхайня при6рц шляхом надання послг з
рй вид|в'страхового захиоту майотових 1нгересБ громадян 1 вриданних ос}б

2. !ан| пш пшшшш мб е*!те''а,

'т . хара1тейе1*&ёй#;{;*;'; -':; : "' '' "'::
[1овне та скорочене наймэ|,!уфн1и:: ' ]'": ', ]
8[дкритеа*цБнер*е,товарй?в]|,' 

-

та зд!йснё_ъяя Ф!ваноочФ] 4!яльнсст}!:{€9(Ё.. в,''!аче!*т:}в6<пцодфством та !

6татром [!А6( т0ранта".
предметом 6е6Ё6середньо1'Айльнс)с* к6{нта*т 6" пЁовфенй 

"'р*'."*'", 
!

\ пересфачвашя" !. фйся61ня_1: ф\,в}1со!{{ 1 д|?$чярсй; 0Фв.яФвот з !

формуванням, розм|ще!<няц страхових рф9рв!в та [, управл!нням. !

компань зд!фноё Ё вупди .бов1в|ф06,_:др6рфиЁк']о страк\ваня та,' перестрацвс|ння зг{Ф{о ь зв(о}0дФст*! }Фа|ни, +в як! вона отрима''а л!ценз!|. 
!

Ф!нансовою 'дяльньтю - компан!т'е д|яльн!о:ь' яй дрц366д1115 до зм|н !

розм|ру ! складу в'всно;о та позикового кап|талу п!дпри€мства, в тому нисл! ;

грошових вкладень у депоэити банк!в, прид6ання 1а в!дч}ження акц!й, !

обл!гафй та |нших ц.нних папер!в (вшюча;очи дерхавн! цйн| папери, ц!на! 1

папери банкв, пиприемств та орган|зац!й)' придбання та в.дчу(€н}я часток !

(патв) п{дпр{омств, }€р}аомост!, зе}'л, в}п1рк (рФмц9{м) в ртаговлв*юму:
порядц власних фнних папер|в (акцй, о6л!гац.й, вексел|в} тощо. 

1. компан!я зд!йсню€ |нш! в*ади ф!}+ансово| та !нвестифйно] д!мьност! 1

(ф.нансов! послуги) в порядку, визначенойу зако}|одавством }кра1ни. 
:Розм!р статут'ного кап!талу: :

статутний каппал становить 175 032 0о0' 00 (сто с!мдесят п'ять м!льйон!в !

тридцять дв. тисяч!) гривень.
статугний капйал повн.ст!о сплачений.
9исельн}сть штатних прафвник!в:
станом на 31.оз.09 чисельн!сть ц'татних.прац!вникь !А€( "Франта,';!*жъ:"'."ж:*,", 

!6таном,на з1.03'09 згино ре€стру влаоник!в !ме+пих фнних папер!в'!
акшонерами компан!] е 3250 ф!зиннж 6с!б та 69 юридинних ос|б. ;

'

ш9
п/л посада [!рБвище' !м'я,

по батьков!
Р!к
народхення 0св!та квал!Ф1каФя

8ироб_
ничий
ста)к
(рок!в)

'9тах

роботи
на дан!й
посад!
(рок!в)

посада' яку особа
3аймае на
ооновному м!сц!
ро6оти

г9аоэа
[равл!ння 1964 ви1ца економ!ст 21 1р!к

з м.с9ц.
|_олова !-|равл!ння
нАск "оранта" 1

2.

! !€Ршии
засту!ник
|-олови

[|элигвнхо Флена
8олодицир1вна 1958 вища вишадач !стоо.т 28 1р!к

з м}сяф

пер}:ий заступшк
голови правл!ння
'нАск .оракга"

3.
5асцпник
|_олови
бмпл|нно

ьыав|н
, @лександр
мколайович

1 967 виц1а юрист 19 3 роки
8 м.сяшв

3аступник 
' 
олови '

правл.ння
ц^пк -^^дц'-_

4.
3аступник
голови [ришрнко

валер[й мш@йлович 1958 вища к)рист з1 6 рок!в
2 м|ояф

басцпник ! олови
правл!ння
ЁА€( *бмпа"

5.
:'асту!мк
голф} \

[ра6иоа вячеслав
!вановп{ 1 976 вища вчений агроном 11 '1 р|к

заступник голови
правл|ння
ЁАё( с6мпяь

6.
засцпник
голови м!роцличвнко серг|й

&!кто9ович
1974 Ёища юрист 12 1. р|к

эаступ}&1к ! олови
правл!ння
н^^у -о6аФ.-

7.
о@т'т!Ёик
голови
[мап1нцо

,д|''д0!а
]1ю6ов
Б^6и;рна

'1957 вища економ|ст з2 5 рок!в
5аступник ! олови
[|рав4!ння
ЁАё( *бмнта"

8. голо.0ф'й
6цгалтер

6ни|цук Флена
о'вксандр!вна 1972 вища економ!ст 14 4 м!сяФ

Ёачшьник
управл!ння о6л!ц та
звпност! -головний
6цгалтер }|А61(
.опэпА;

9.
! олова
наглядо'о!
пяпй

€пйка Флег 8!поровин 197о вища економ!ст 16 { р!к
з м!сяф

голова наглядовот
ради }{А€( "фанта'

10.
чл€н
|аглядово| тш!нський 6лександр

|ванович 196з вища ка]ц}1дат
фйолог!вних наук 22 1 р|к 11

мьяшв
член наг'!яд9во1
рад}1 нАск (фанта1

11
чл€н
наЁ'1ядово;
оадя

канарек дхо3€Ф 1947 вища л!нгв!ст з9 1 р|к
з мьяш

. !резидент компан||
дисти6'ютора
'хансард !-ло6ал|
(нап5а.6 6!оба! р!с)'
с1!!А

12
член
наглядо9от Айху!ов Ан}вр

т}Фср!ович
1972 ви!ца .нхенер 16 3'рош

1 м}ся:р
президент ]@8 .!|||-
.евразь_укратна"

1з.
[олова
Ревь!й}ю|
ком!с!!

Ак|мб€кова Ал|я
каРабек!вна | 968 вища економ!ст

12 1 рй 11
мюяшв

Радник голови
правл!ння А] "Б[А
Банк" (Республ|ка

в]4д лмыост! н-о{ерл!ценз|! ! дата в]4дач.
! л^1А6ш! ! ' !,ерхавний орган, що видав дата зак'нчення д!т л!ценз.}

страхова €ер}я А8 ш9 з6о277 ! 05.09.2007
,0,ерхавна ком.с!я 3
рецлювання ринк!в
:|т!няиапи* пмФг угп.'!и

6сзстроковий

страхова сери Ав ш9 360278 | 05.09.2007
дерхавна ком|с!я з
регул!овання р+1нк|в
А!цацлао:* -^^п'Ё уу^-?о,

безстроковий

ограхова серь Ав ш9 360279 | 05.09.2007
дерхавна ком|с!я з
ретлюванж ринк!в
{ььанс6ви' пфлуг у(пятни

безстроковий

страхова сер.я Ав м з60280 | 05.09.2007
дерхавна ком!с!я з .

регул|овання ринк!в
А;и!.^!и| па.п. у{^.;ци

безотроковий
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страхова €ер!я А8 ш9 з60281 05.09-20о7
дерхавна ком.с!я з ретл!о-
вання ринк|9 ф|нансових по_
слш у@тни

безётроковий

страхова сер|я Ав !ф з6о284 05.09.2007
дерхавна ком!с!я з регулю-
вання ринк1в ф1нанс6вих по-
слуг !кпа?ни

безётроковий

страхова сер!я Ав .ф 360285 05.09.2007
дерхавна комб!я з рецлю-
вання ринк!в Ф!нансовц по_
слг укратни

безстроковий

€трахова сер'я Ав ш9 з60286 05.09.2007
дерх'!вна ком!с!я з регул!о-
вання ринк|в ф!}{анёових по-
слуг укоа!ни

безстроковий

страхова сер!я Ав |ф з602в7 05.09.2007
деР)кавна ком!с.я з регул[о-
вання ринк!в Ф!нансових по-
слу_ укратни

безстРо{овий

€трахова сери Ав ш 3ф288 05.09.2007
,{'ер:севна :ком!сй з рецлю-
вання гинк!в ф.нансовш по-
слуг укоатни

безстроковий

€трахова €ер!я А8 }ф з60289 05.09.2007
дерхавна комю!я 3 регулю-
вааня ринк|в ф|кансових по-
сли 9км!чи

безстроков]й

6трахова сеРь Ав м 360291 05.09.2007
дерхавна хом!сн з р€гул!о_
вання ринк'!в ф1}6}€овш по_
сли укм'ни

безстроховнй

61рахова сер|я Ав !ф 360292 05.09.2007
дерхавна |Фм.с|я з Ф€гулю-
вакня ринкБ ф!на}юов.о( по-
слуг укратни

безётрохо8ий

€трахова €ер!я А8 ш9 з6029з 05.09.2007
дерх!|вна ком!о'я з регулю-
вання р{нк.в ф!нансових поь
слуг укоа'ни

безстроковий

€трахова оер{я Ав !ф з60295 05.09.2007
дерхавна хомю!я з рецл!о.
вання ри|{к!Ё Ф!нансових-по-
иуг.9хоа|ни

бёзстоковий

стрФ(ова €ер|я А8 м 360296 о5.09.2007
дерхавна ком!с!я з рецлю-
вання ринк|в ф|нансових по_
слуг у(оа1ни

безртроковий

ётрахова €ер!я А8 !ф з60297 05.09.2007
дерхавна ком!с!я з речлв_
вання ринк!в ф!нансових по.
слш !коа!ни

безстроковий

8трахова сер!я Ав ш9 з60298 05.09.2007
дерхавна ком,с|я 3 регулю-
вання ринк;в ф!нансових по-
сл\г укоатни

безстр6ковий

€гро<ова сер!! Ав-ш9 з60299 05.09.2007
дер).@вна комь!я 3. ретл!о-
вання ринк!в ф!:внсовш по-
сли !ш|ни безстроковий

страхова сер1я Ав ш9 з60з00 о5.о9.2оо7
дерхавна комю|я 3 реплю_
важя ринк!в фнансових по_
сл\г укоатм

@стрёкозшй

ограхова сер!я Ав }& з6!з01 05.09.2007
дер'(авна кон!с.я а регулк)_
вання ринк|3 Фнансови)( по-
слш 9хм1ни

б€эогроков}й

6трахова сери Ав ]ф з77501 10.01.2008
дер).€вна комю|я з Регулю_
ванкя ринк!в Ф.на}юових по_
сл\г укоатни

09.01.2о11

€трахова сери Ав }!в.з77657 26.о1.2(ю8
д€р)кавна !(опю|я з регул!о-
вання ри}ж.в Фнансо8}ц по-
слуг укоа|н'

бвостро<озий

6трохова €ерй Ав |ф з96зз5 21.о3.2008
Аер;:авна комь!я 3 регул!о_
вання ринк.в ф!наноовж по_
слг укратни

до ддти ,пр'йяпггй захону з }Ре.
тлк}вання питс|ъ. !м|ни
обов'язкового дорх:}вног о стр6-вм*я '_' : ]

€трахова оер|я Ав ш9 з963з6 21.0з.2008 ,{ер;:<авна ком|с]я з регулю_
вання риж.в ф!йфов:о< по_
слг укратни

до даги прийвяггя заюц з уре-
8л!овання п}'тань заи!ни
обов'язхояого дер)*авного стра-
)(ування

@трахова сРр1я Ав |ф з96зз7 21.0з.2008
.(ер:савна комь!я з регулю-!
вання ринк!в Ф!нансових по_
слш }сФа|ни

додати пр|йняття 3ако}у з }рэ-
гул!оважя питань за.!н]{
о6ов'язкового дерхавного сгра_
х\'важя

€трахова еер.я Ав !ф з96417 31.0з.20о8
дерхавна ком.с!я 3 регулю"
вання ринк!в ф!на}.совж по_
слш ук)а|ни

б€зсфоковий

€трахова сер!я Ав !ф з9618з 1 1.0з.2008
дерхавна ком!с!я з рецло-
вання ринк!в ф;}€нсових'по_
с'т1г укьатни

6езстроковий

9трахова €ер& А8 шР з98101 2з.05.2008
дер'(авна комс|я з ревлю-
вання ринкБ ф!нансових по:
сл\г }коа|ни

безстроковий

6трахова серь Ав м 4296з0 19.08.2008
дерхавна комъ!я з р€гул|о-
вання ринк|в ф*тансоЁих йо-
слуг укоатни

безстрокр9ий

6трахова сёр}я Ав м 429889 0з.1 1.2008
дерха8на ком|с!я 3 регул!о_
вання ринк|в ф|нансових по_
сли 9ш|ни

6езстроховий

; э. Б1домост! про шасть емпеша в хо'щингових компан!ях, концернах'
| асоцац.ях тощо:
; вщрите акшонефе товариство нац.ональна акфонерна страхова компан!я
: "очнт-а" € одним з |н|цьтор!в отворення ! засновником }ф|нсь*о! фед6_
' рац|. уоезпечення.
; (омпан!я такох е членом:
! моторного (трансцортного) страхового бюро уц)атни;
9дерного страхового пулу.

]; Р11у.11г" акцбнерне товарис
254г.:4э|2' м|сцезнаходхення - пров. 8естор!вський, 7, м. китв, укратй.
1.--бз1Ртч_акц!онерне товариство }{|8 "€ксперт-6ерв!с} - 40 %' код€дРпоу 22916604, м!сцезнаходхення - вул. патйса'л1йумо", ь' м. кйт{
укра|на.

]' !9у'ите а1ш|о_1е91е. товариство чФрахова компан!я *Франта-*иття" -'10'08 % код €АР[Ф! 256з5з89, м!сцезнаходхення -.пров. Ёеотор!вс!кий,
7, м. (и]в. }коа]на'
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1'6. 8щоморт; прб ;орид;нвих ос[6, у яких ем!тент волод.€ б|льше н|х 10%
; статутного кап!талу (актив!в}, у тому нисл! про доч.рн; п!дприемства :

] викритс акфонерне товариство Ёац&энальна акфонерна страхова компан!я
] "Франта" володъ часткою Ё статуному кап!тал! наступних компан!й:

7, м. (и]в, укратна'
7. 81домост! про Ф|л!| та представництва ем!тента:
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8!дкрите акш6неЁне'о"аБй6'"' нац!онайьна-акцьнеона ст0ахова *о',"*и !

"Франта" "3€ 
358 вйокремленш п!дрфлл!в. представництва "й"й!;. 

_ - 
!6. 9пис дшьност! ем|тента за станом на к!нець остажього кварталу: !;|основних ем!тент-
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Ринки збут'у та оообливоот!.розвитц Ёалуз.,.у як!й зд!йслюе д!!льн!сть
Рм|тент:
Фсновними спохивачами послуг' як. надае викряге.акц|о}€рне товариство
нац.ональна акц!онерна страхова компан!я .6ф*па' е Фьичн: осоой' йро_
мислов! п!лприемства, транспортн! та торгов! ф!рми, банки, для яких кри_
тер!ями виоору стра)Фвика € репгац!я' }}ад|йнФть | якьть наданих отрахо_
вих послуг та конкур€нтоспромохн! ц!ни. компан|я е л!дёром сефеп }к-
ратноьких страховикь за офягом отрахових виплат.
6трах1вання, як о6'спивг:о' необх!дний атрибут ринково| е*оном|ки з6без-
печ}€ над!йн| гарак|| в|дновлення пору1дених майноЁих прав та !Ётерес1в увипадках втрат' 3аподяних непередбачу8аними под!ями.'ётрахов<!! ринок
ц[ютягом останнй рок!в динамнно розвивався.
Разом з тим еко{ом!чна Физа р!зко пог!ршила оицаг11о на страховому рин-ц. у ! квартал! 2009 роч страховий ринох >аракёризрався'стр!мкий спа_
дом диово] акгивност.' так у с1чн!:лютому 2009 року обсяг страхових
прем!й у середньому вп?:в на з0_50%, тод1 як виплати'значз*о зросли. у низ-
ки страхових (омпанй о6сяг'залщених страхових прем!й ),хе зр;вявся з
обоягом страхових вип'вт.
€тр!мке знихення обсяг|в креди!вання приве'к' до скорочення платех1в з!
страцвання заставного майна й !н:!их зид!в банк|вського страцвання
(0апса56шгапсе) на 5096.
платоспромохн!сть страхових компакй пог!рцщють моратор|й нБу на дост_
рокове повернення,депозит]в, введення в деяких банках тимчасових
адм!н!страц!й' зб!льш.:ення ком!о!йних при робот1 з 6анками, а такох
знец|н;овання !нвёстиц!й у ц!!н! папери. }кра|нсь:! страхов! компан!т в умо_вФ( ф!наноово| кри3и зму'ш,€н| переглядати стратег!т свого розвитц' оп_
тим.зувати струкгури, скорочрати в}1датки, оск!льки вф;а*а к!льк!стБ ком-
пан!й з!ткнулася з недостачею л'квиност!'
у таких умовах !!д6( *0рэжа" у ! квартал! 2009 року з|брала 18$,0 млн.
грн. страхов}1х прем!й, що на 21,696 мен!|]е нж за аналог.чний пер!од 2008
Року (2з9'9 мщ._1Фн.!. с1рахових в!д:шкодрань виплатила на суму 87;з млн'
}рн., що на 17,39о б!!ьше н!х за аналог!чий пер!од 2008 ро1у'(74,4 млн.
}рн.}. Р!вень в}'п'|ат отановив !16,4% (у ! квартал! 200€{ роц - з':,0йз).
ц! дфигь висок! за нин!пшн[х р;ов рйвитку ринку показники е результатом
реал!зац1т комплексу 3аход.в щодо посиле:]й. по|цц|т (омпа*!т на страхово_
му _ринц' а саме: 3а рахщок впровадхення нових страхових продукг.в'
ак1,йиих страх('вих прогр8м та 3а6взпечення |х кп!щного просування за
допомогою активно1 рек4амно!. та Рп п1дтрймкя, лояльнот тарифнот
пол!тики.
} березн! 2ф9 ро!9 .ройтингове агентство .(редит_Рейтинг' пцт6ерд4ло
рейтинг ф|на}€9во1 ст.йкост| ЁА€( "@ранта,'на р!вн! шаА,'що виобрахае
високу здатн1сть страхоЁо| &омпанп 6иконувати свот 6оргов! зобов'язання в
умовах укратнсь{ого (:!нансового рянку.
обсяги та напрямки !нвестиц!йно! д1яльност! ем!тента:
||ротягой 2009 роц }!Аё( "Франта" продовхить' !нвестиц|йну стратег!ю,
прийняу в 20о8 Роц!' в основ. яко| покладено.принцип консервативного
лиходу до питань пов'я3аних з !нвес]иц!йнот д1яльн!стю. 9сновною метою
!нвестицйно] д|'льност}у Ф09 роц. буде за6езпечення зберехення наявних
зктив!в, пр|Ф1ст 1х вартост!, а такох' виконання законодав_чих норматив.в
стосовно структури !нвестиц!йного портфе'|я та питриман}!я необх!дг+о|о
р!вня л!хв.дност! в процвс. у|равлння апивами.
8.зв'язку 3 тим, що компак1я як страховик повинна формувап с1рФФы ре-
зерви р!зшми категор.ши актив!в, що в!дпов|даоть вшфам чинк)го зако_
нбдавства уФа!ни, та ! зв'я!!ку з 6:!з6им пог.рц.енням як Фнансового стану
Банк!в_партнерБ' так ! значно!о волатильн,ст|о Фондового ринч та ринку
нерр(омост1, пов'я3аними з ф!!!ансовоо Физор, (5ь:г:сн|оо переглянра
методолог!я офнки ризих!в. по вч|ад€нням коцл'9 в рьн1 категор.! абив!в,
що знай{,]'!о виобрахення у 3атвердхених у березн! 2009 року наглядово!о
радрю л!м|1а'( на вхладёння, пов'язанж з !нвестицйною д!яльн!стю- 8
зв'я3ц з пр1.1йнягуям нов|.0( л1!'!т!в на депозитй вкладення сугтево, з 52 до
25, зменцшилась к!лжьть банкБ_твртнер!в компан!т. [акох переглянуо та
буде реструкгуровано торговий портФель ц]нних папер{в (омпан[[, шляхом
лрода!9 6ф м1ни палер!в, ц{о на тепеР1шн|й час, в зв'язку з пог[ршенням
фйансового стану ем!тенть, не в!дпов!дають вимогам законодавства щодо
актив|в' як. хФкут.ь бути прийнят! в покриття страхових резерв!в. Розробле-
ва 'нова стратоги !нвестицйнот погл!тики нАск "оранта" на 2009 р|!<, якою
пф9дфнаоться так!эх] 3рсачн9 скорочення як к!лькост! ем!тент!в ц!нних па-
пер!в, що 3нФ(о]цятьоя в торговому портф€;! компан1т, так 1 о6сяг1в опеРац!й
на фо}щовому ри:ку. |1ри роам!щ6нн! ко:шт1в на'депозитних рахр!ках в бан-
ках }кра!ни з меток) недопудення не'!овернення коцлг1в 6ан:оми й!сля
зак!нчен|!я сФо(у д}т депозитних договор.в, а такох з метою покрац.(ення
управл!ння .нвестицйноц д!яльнютю компан.я план}|€ знач}!о скоротити як
к!льк!сть банк!в_партнер!в, так ! х!льЁсть розм|щених депозит!в по рег!онах
укратни, сконцеятрувавши розм!ц1ення у !_оловних оФ|сах Банк!в, на як|
встановлено л!м|ти.
на з1.0з'.2009 роц загальна 6алансова варт|сть !нвестиц|йного портФел|о
ЁА€( .@ранта' ск:тала 305 22о,7 т.Ф. Фн. з. струкгуро|о| що вигляда€ на_
ступним чином:
- депозити в банках !кра!ни;94 905 тис. грн., що складае з'1,09 % ви
|нвестицйного гюртфел ю:
у тому чясл| вал!огн| .вшадення - 5 368,7 тис. долар!в сщА (1з'54%).
- вкладення_6 ц!нн| папери укра1нських ем[тёнт!в - 144 259'3 тис. грн., що
сааААе 47,27% ви 1нвестиц.йного портфелю:
:у тому чиоя в акц!1 - 114 908 тио. грн. (з7'65%);
у тому ниол! в о6л!гаф1'- 29 з51,з тие. тн. (9,62%).
': в+€схи до статутних Фоэц!в |н:.:*:х п!дпри€мств - 7ж'4 тис. грн'| що скла_
дао 0'26%ъи !нвестицй;юго 1к'шфелю;
_ .нвеот!,!цйна нериом.сть - 65 26о тис. грн., що складае 21'38% в!д
!нвестицйного портфелю.
о?рат€пя.щодо аоол1дхень та розро6ок:
ко{пан!я ЁА€( .6ранта" у свотй дилыост| прид|ляе велику увагу маркетин-
говим дрёл!д)кенням. Розро6лена 6ласна сиётема збору та анал.зу марке-
тингово? !нформац{|' яка в!до6рахена- у виповиних дркументах: "модел!маркетингових досл|Фкень' га "полохенн! про проведення маркетинговж
досл!дхень".
Фсобливу },вагу компань придляе досл|дденню страхового ринц та його
основних те!{денц[й,. вивчённФ попшц та пропозицп, спохии!ьких вподо-
6ань, нинник1в, що визнача!оть напрямок розвитц ринц. компан|е!о прово_
дпься сегмента{,я страхового ринку та досл!дхення окремих ринкових
сёгмент.в: автострацвання (кАско' Ф€!{!-!8' 3елена карта), страцвання
нер}по+!ост|, буд!Ёельно:мотажж ризик!в, оообисте страхування (страху-
ван}!я в!д нещасного випадку та медичне страхування), страцвання ва!'|-
тах!в, страцвашя в!дпов1дальност! та !нше. це дас змогу швидко та адек-
ватно реагувати на виповин1 ринков! зм|ни.

такох компан!я висл|дков]€ розвиток ош'жшх р""к"' т"!]' "- *-- |моольнии ринок' ринок нерцомост!, банк!вський оинок. |цо мають 6*по- |

середн!й вплив на р(х}виток страхового ринц. :компан!я зд!йснюе активну решамну д1альн[сть, тому рецлярно 'ро"од''. :

доол!ддення щодо еФепив}юст! використання р!знйх- кайал!в комун;йци, !

динам!ки знання 6регщу та решами (омпан!!, а 'такох е6епивност! проЁе] !

денп ре0амних кампан,й. ]

8аюивим напрямком досл!дхень' ях! проводать !!А€( .@ранта", е ..
досл|дхення концРентного середовища, ринкових позиц|й'компан1й-
конкурент!в, 1х продуктового ряду, канал1в продаху та рекламно| акгивност..
['!роведення мар*етингових досл!ддень.у йАск "оранта" зд!йсно€ться як
власними силами, так ! ь залу{енням п6редрвих досл}дницьких компан!й.
9. йохлив! Фактори ризику в дильност! компан!т:
компан!я в прцес| своет д!яльност| класйф!цс рэ{3ик14 як:
_ страхов! (техн!чн1 ризики} - ризики, що безпосередньо виникають в про_
цес! страхування;
- Ф!нансов! ризики - це р!зн! вщ1и ризик{в, як! прямо чи опосередховано
впливають на шравл!ння ф!нансовими операц,ями комлан!!;
-.нетехн!чн. риз.ики, вс1 ризики, як! прямо не в!днёсяться до страховот
д!шьност;' але п!дтримують тт проц6си.

н€техн!чн! ризики, во1 ризикА, як| прямо ' не в!дносяться до страхово] !

д!яльност!, але п!дтримують [ пРоцеси, та включають в сеф: !

- опёрац!йн. Р1гзики - ризики виникнення 3битк!в в результат| недол|к1в або !помилок впродовх эд!йснення вц/тФц]н1х. процес!в' допущенц з боку,
сп!вроб1тг|ик!в, функц!онування !нфорйац1йних |истем'! техйойог;и, 

" 'а*'й !внасл|док зовн!шня под|й. у свок} ч€ргу, опер4ц!йний р'з,к о'оп,юе юр,- !

дичний (ретлятивний} | отратег|чэ*ой р;,вт,жи; !

_ проведенн! ре_клайнот "о;;;;;;;' спрянованот н(1 стимул!овання зощу 
!страхових продукт!в та !м!дхе6у рекламу компан!т; _ _ 
!- розробка та впровадхення страховйх продуп!в ! програм для потр66 ;

- ризики' п9в'язан! з п€рестрахування'м 1ризй пер'естрахування1; 
!-'ризики,_пов'язан! з процесом урегул'овання. ;

Ф!нансов! ризики включають в се6ё ризики, пов;язан! з 6|нансовими опе_ !

рацйми.(!нвестиц!йн| ри3ики, кредитн! ризики, процелн! ризики; ризик,, 
'пов'язан! з перестрахуванням; ринков! ризики, ризики л!кв!дносг!, ц!йв! 'ри- |

страхов! (техн!чн! ризики) включають в сеф:9|Рй06! {|ехн|чн! ри3ики, вшючають в сеое: :

_ катастроф!чн| ризики; 
1

:. Р_]?']1: !Р'1}1_ з- л роведенням. а ндеррайтинга ( риз ик а ндерра йт инга, 1

ри3ик адекватно9т! страхових тариФь):
_ ризики, пов'язан! з формуванням страхових резерв|в;

зики, ва'1ютн! ризики)

збуту 
;

!

)тр66 ;

- розробка та впровадхення андеррайтинговот пол|тики з€| в]4дами с'раху- !

вання;
- оптим!зафя полпики перестрахування;
- п!д3ищення якост! обслуговування кл!€нт.в ! пол!пшення кл!6нтського
серв!су;
--у{асть у дерхавних' гФ!узвв|{ та рег!ональних с]рахових програмах'
}досконален|я системи управл|ння, оптим.зац|я 6!знес-процес;{:
- по_дальший розвит9 пРоекту з удосконалення системи управл!ння ком_
пан[ео та офтим!зацп б!знес_процес|в;
- п|дрищення ефективност[ процеоу вречлювання збитк!в;
- розробкасистеми управл!нського о6л!ку та процесу кодранн};
- розвиток 

'нформафйнот 
системи компан!1;

_ стандарти3ац!я та централ!3ашя бЁр9с_процес|в (омпан!|;
- орган!зац!я операшйного оф.су рег!оналжо1 мерех!;
_ оптим!зац|я орган|заФйно| струкг}Фи та чис€льност1 персоналу;
_ удоскона|ення процесу дрцментообгу;
_ продовхення розро6ки процеснот модел! компан!т.
8икористання та ро3виток пёрсона'у:
- удосконалення кадрово| пол!тиш;
_ п!двищення р!вня людського кап|та'ц т!ерсоналу;
_ навчання перооналу;
_ мотиваци персоналу;
- розвиток корпоративнот цльтри компан!т.
Розвиток |нформац|йн]Ф( "т@хнологй автоматизац|я прода)Ф страхових про_
дукт!в, вреп]1ювання збягк!в та документооб!ц :

_ розвиток |т-|нфраструкцри компан.т;
_ станддртизац!я техн!чного та програмного 6онащення та г|ентрал!зоване
управл!ння'г-!нфрастрщтурою компанй;
- орган1зац.я ефепивнот системи |нформац!йно1 безпеки;
- реорган!зафя слухби !т компанп.
оптим!зац!я д!|очот рег!ональнот мерех!:
- побудова 3-х р!вневот системи управл.ння рег!онально!о мерехею;
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. 3агалом, нАск "оранта" у подшьш!й д|яльнфт| будо квруватися стратог!€|о

] :9-"Р:1"3: |!!!ч! '$ера класичного страхового ринку, зб|льшувчи р!ввнь
} приоуткшост. сво€1 дяльност|.
, 1 1. 6алано та зв!т про ф.нансоы рэзультати за 1 квартал 2009 року:

; Ба,"'" *111-9:Р:.ня 2009 р.

зв{т про Ф!хансов! р€зультати за 1 квартал 2009 року

!. Ф|нАнсов! Р€3ультАти
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ш|. Ро3РАхунок покАзник!в пРиБутковост! 2 3 4
€трахов| резерви 415 2т:177Б 405 946
частка перестРаховик!в у страових
оезеовах 416 (24244\ / 1 п?72д !
ц|льове ф.наноування 42\) 2 о34 1 вдв
усього за розд!лом !! 4зо 254 176 3!ё 342

довгостроков| зобов'язання
)вгостроков. коедити банк!в 44о 1 62-7 4 000

!нш! довгостроков. Ф|нансов! зобов'яаання 4э0
б!дс ! рочен!. под;|тюв] 3ооов язання 46()
!нш. довгостроков! зобо6'язан! 47о
усього за оозл!лом !!! 4во 1 627 4 0оо
!у. поточн| зобов'язання

^цр0'(0с! [юков! кредити оанк!в 500 15 943 84 995
| |оточна заооргован1сть за
довгостооковими зо6ов'яза! 510
вексеР{ зидан|
кредиторська заборгован!сть за товари'
ооботи. послуги 5зо 18 928 1 476

3ооов язання 3а оозоа!н(
541

з о|од*етом 3 971 з 5з1
5б0

з. стоахування 570 861 2 226
з оплати поац, 540 5 508
з учасниками 590 35 /4б 2|
!з внуто!шн.х позоахун(!п
| |оточн| зооов я&!ння' пов'язан| з
необоротними активами та групами
вибштя 6о5
!нш! поточн! зооов яэння 6'|о 20 92о |}{'} {'вв
усюго а оозд!лом |у ь21] 1{17 004 145 06о
у. доходи майбутн|х пер!од!в 6з0 '!9 ]б
ьаланс Ё,40

'2. 
валанс та зв!т про Ф.нансов! результати за 20о8 р.к:' Баланс на 3{ грудня 2008р.

Форма }ф 1

за дкуд 18010о01

3в!т про Ф.нансов: резулБтати за |2 м!сяць 2008 рку
Форма ш9.2 _\

код за дкуд 18010003'

,!

-{
!
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!а^1ланована ц!на розм.цення акц!й дор|вню6 ном|налв*1!й-6#ост! та с(л'1Рё;5'85грн..(п'ятьгривеньв!о!мдесятп'ять'коп[йок}кох+й ,.'.:.: :-': '_':']::т.:'!
в!домост! щодо Ринково! варт0ст! акц1й: ",,,.', ,,1 '; , ',] '; '].. .: .. , ' .'_, .,;'. ,..!
|нФормац.ею щодо ринковот вартост! акц!й компаны не ьолод{€.' !

дошадний опис порядц розм!щення акц!й та !х оплати: , !
в'дФите (публ!нне) розм.щення акц.й здйснюеться'у ст0ок з 16 чеовня 2ф9]
року по 15 нервня 2010 року вш0чно за м!сцеэнаходхенням'коианй; укоа;ъа. ;

м. ки!в' вул. хилянська, буд. 75. ::
ус. акц!онери компан!т ма;оть р'вне пер€вФкне право:и прид6а*ня акц!й, щ9;передбачен! до ро3м!щення, у к!лькос}' пропора!йф|й !х ,|встц у статутно[а':
кап!тал| нв да]у початч першого етапу розм|щенй. , ' - - ' :

Розм.щення акц.й злйсн!о€ться у дв€1 етапи. .: );

на першому етап! р€ал!3}€ться г|ёро'а(не пФаво а{ц|(яорь н* пртц$аны Ёкд!й. !що{ередоачен! до розм!ц{ёння' у к!льхост!, пропорйнп;.ъ{'час;ц|'у ст;*тнй !
кап1та'|.,н' дату початц г16ршого?'ап' ро5м1цЁн+я. 

'. . .

ддя р6ш!зац1! свото-п6р€ва'фогв. лрава Ёа пр!.1цбан*я 6кц1й, випов!дно до якихприйшю р!швнн.про розмц!е#я; у х'яькост!,- пропФц'йн!й'частн! 
'айлонера 

устацтному .(айтал! на дату почат*у першго етапу розм!щён;*я, протймй
пёршого етапу ро3м|щёння подае|!*я эая6 на прид6ання акфй,,ушаддёться
догов!р цп.вл.-прода'(у акщй ! зд.йс|:оеться оплата'а|ц!й. : ''
на першому егап! рсаЁлядаються та задрвольня0ться заяи ка прид6аны акцй,
в!дпоз!дно до яких прийн'те 1!!шенкя про розмцен#, у к1лькос!;,'йроЁорцпий!й
частц! а{ц!онера у овтутному кап!тап! на дату почат& 

'!€рфого 
етайу

розм'щення. пакет акц{й, який придба€ться ахц1охором п|д .вс реаязац!1 ний

| 
'тз. д''; про розй!:*рння акц!й:

| !ата та номер пр-от(жолу р!шення про зб!льо'€ння ро3м!ру статгного кп!тапу:
| Р!ц|€ння про 3о.лшення розйру статутного кап!талу шляхом в!дкрпого
] (публ.чого) розм!щеняя .ц|!й було прийнято 3агальними зборами акцйнер!в
; виФитого акц!он€рного товариства нац1онально. акц!онерно[ страхозо| компвн!!
, *-6равта', як! вибулися '[7 кв!тня 2009 роц (протокол'}ф 1_0!] в!д 17.о4.09}.
1 &!льк!сть толос1в.акц!о{ер!в, яи голосували 6а прийняпя р!шення про в;дкрй3
: (публ.чне} розм.щення акц.й,.оклада6 16 651 972 (ш|стнадгдять м|льйон{в ш!стоот
п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот с!мдесят д3а) голоси, що сшадае 55,654 %

; лолос.в ви загальнот х|лькост! го'юсу:очих ак:!м та о:,а3тд1 %'в!д загально|
| к|лькост|.голось акц!он€р.в, як! зарееструвалися для участ| у 3авльвш зборах
:акц|оюр1в. [олосувахж лроводиось виФкто за принципом одна акц!я-о|ин
голос. для участ! у загалжп з6о9ах булп зар€острован| акц}онери та .х

' 

првдставники в к|лжост! 27 195 146 голос.в, що сшадде 90,89 % ви загальнот
| кйькоот! влос.в акц!он€р!а. -
, 3агальна юм.налыа варт1сть акц.й' цр пропонуються до розм|щення:
, 9 гчью юм,нальна варт!сть акц!й' цр пропонуоться до розм!щенш, сшада€
;600093фо грн' (ш|стсот м!льйон|в д€в'яносто три тисяч|) грн. 00 коп.
! мета икористання Ф.нансових реоурс.в заучених в!д розйцд€ння акц!й:
; 
мв-тф рози{ц|€ж1 ац|й € п!двищ€ння Ф!нансово[ свб|лшост! компан.|,

! з1юез||еченн !! подаль!''ого розвитху та посилены конкуРентоспромохност. на
' страовому рн!(]у.
:3о6ов'язання емпопа щодо невикористання кошт|в, 3алг|ених в|д роэм!щ€кв
' 
ап{й, для покритя эбятк!в;

] цошти у розм!р! 6оо09з(юо грн. (ш!стсот миы]он!в двв'яносто три тиояч.) грн.
|09 коп.' ж! плану€тьс' з.''учитй 

'и 
розм|!8нж а{цй, будгь 

"й*ор,стай; 
й"

; п|двищення Ф.нансово! над!йност! та р!вк платоспромохност. компан!.,
!Ф!нахсов! Р€сурси' залучен. в|д.роа.]{ценвя акц!й,':]е будгь направлятися'ха
; покрипя з6итх1в. -
: зазначвння типу та хйькост! ахц!й, що пропонуються до розм.щення:
:8сього розм!щусться '1о25в0цю (сто дяа м.льйони п'ятсот в!с!мд€сят исн}
] шцх щ'оотгх !м6нних ак$й. привиейован! акц1! не Розм!щу!отьоя.
1 
Ф0рма 

'онування 
акц|й: документарна'

| ном|нальна варт!сть акц!й:
] }!ом|нальна вартьть одн!от акц|! _ 5,85 грн.
; сер!| та порядков! хомери ак1!й:
; Акц]! випуска!оться однЁ! с€р!| .о. за |ц'ъ ви 00о 000 001 до 1о2580000.
! |'!ерел!к засновник!в |з зазначенням к'л*Фт[' типу юлехних |м акц!й:
] викрпе акцьюрне товариство ЁаФональна акд.окерна сФахова компан|я
1 "Франта. е правонаступником щодд майнових прав та обов'язк!в укратнсько|
] 4оржавно| с]Рц9вч хомерц.йно[ орган!заф'. постановою каб!нету м.н|стр.в
| уФа|ни вц 07.09.1993 роц }ф 709 передбаноно, цо 3асн{'вник)м викр!то.о
; акцрн6рного товаристи з боц д9рхави виступае Фогц дерхавного майна
: }ща1ни.
! на дач прийняпя р!шення п!ю розм1щення акц.й, акц!! компан!! знаходяться у
] власност! Ф|зш#х та рридичних осб. 

'
; дврхавна чаотка у статгно.у хал'тал[ компан|| висгня.
: права' що надаються власнжам простих .менних акц;й:
: Акцон6ри кошан!! мають прак):
; 
- 6Р]" у{асть'у 3агальних.Форах акц|онер!в ! голосувати особисто або чер€з

. сво|х представникв;
]- обиратя та 6уп обраними до нагядово1 ради, Ров!з.йнот ком!с!! та_!нших
| орган|в управл!ны компан!!;
] - 6рати участь в управл!нн] справани компан.| в порядц| уст|нов'вному]статгом;:- брати участь у розпод!л! прибугк!в компан!т та отримувати |х частку
: (дивиенди);

! 
- олерхувати !нформац.ю про д!яльн|оть компан!т (на вимоп акц!онера компан!я

| зобов'я3ана надавати йому для ознайомлешя р.чн! баланои' зв!ти про
| д1яль#оть, протоколи збоФв);
| 
- офпмувати частину вартФт1 майна компан'! у випадку п л!кв.дац|! пропорц!йно

! вартост!.налехних |м акц!й:]- в[яьно розпорядхатись ,акц'ями, що 1м на'вхать, у порядку' визначеному
законодавстзо# та 6тацтом компан!1;

; - кориетуватися перевахним праоцм на придбання додатково випущених акц|й
}(чмпан!1;
| _ а'такох мати й !нш! права, передбанен| законодавртвом }кра|ни.
: Адреси м!сць, дата початку та зак!нчення в.д!Фятого (публ|чного) розм|щення
. акц!и:

; Розн1щення акц!й'(перший та другий €тап) проводиться за м!сцезнаходхенням

' 
(омпан![ за адр€сою: м. ки[в' вул. жилянська, 75.

| Розм!щоння акц!й провод!{ться - з 16 червня 2009 роху по 15 чорвня 2010 роц,
. включно. Розм|щенш зд.йснюеться у два етапи.
'[ерм!н лрошдожя першого ет}пу розм|щення встановлюетюя з 16 червня 2оо9

свого перевжного пр:па' в раз| якщо в!н.не е ц!л*м числом, округляеться до
1|19т ":с]" в о!к з\еншоння. терм;н проведення першого етапу розм.ц1еншскладае 15 календархпх дн!в ! тривае з 16 чёрвня ?009 року по зо .,ервня 2009
роц вшючно. 

:

Акц!т, що не реал!зован! на першому а1ап! розм|щекня, п[дляавть рвал!зац!! на !другому етап! розм!щ€нкя. !на другому етап. розм!ц|ення реал!Ф€тьоя право акц!онер!в ком,|ан!| нд !придбання акц!й, випов'дно до ямх прийнпо' р!шення пгю розм|щення' .]у 
;к!лькост!, що перевищуо к!лы(сть..акц|й' на якй акцьнеЁ р6ал;зувАв сЁй !перевахне право на першому етап! ро3м!щеню, а такох право нео6м9хе!+ого;

кола !нших Ф|зичних та !оридичих оо|б, як! к е ахц|онерамй компайй [;;й! -:!нвестори). ' !
заяви акц!онеФв на придбаны акфй, в|дг:ов!д:о до яхж прийня|о р1шэння про !
розм,щ6ння, у к'лькост!, 1цо пер€вищуе к1лж1сть акц.й, на я{; акц!ояер реал;вуйв !сво€ перевахне право' та зая8и 1нших |нвостор'в задовопьняються в порядц;
ч€рговост| в 3а'1ехност. в.ддатп тв чачнаФ(ор(ъ*в'. '. 

- 
!вс| заяви, що будуть над'одити.на фуому етап!,роам|щвяня, розглядаоться !вик'}ючнь в'мех:ж к'лькост| акшй, що залийились Ёьля р6ал;йс{п "*цйфйй !свого пефва(ного права на п€рш{}му €тап| розмь!|еняя'. в нв гк)ровиц!уоть !

розм!ру оголошено'о.додаткшого розй|щення'ак::й. !обт6, заявй акйо"оЁ"_'Б !.нвестор|в, що надйшли на друг9му еЁап' -Фзм|щен!{я .ысля,]тог6; як |

]'1:Р"чм" заявникамя винерпано о&яг оголошйосо додаткового рой[йн; :акц!и' не задовольхяк>ться 
1

3аява на придбання акц!й,'що чаотково виходить за м€х. прийнятого о6еягу
розмь!ення акц|й, п.дляга€ 3адоаолен}по в ]меж?|х огойщеного. обсягу
Розм|щон]!я акцй. пврват (рьнях умов} од{ж вк1.6я€р!в п! |нв€стор'' перод
!ншими на придоання акц.й на другону етап! в!дкритого (публ1чного} рози,!]|ённяакц.й н€ 

'ону€.другий атап розм|щення почпна€ться з насцп!ого дня гясля зах!нченя торм;ну
]Ре*!9 отапу. терм|н проведення другогб Ётапу розм1!Фння ск:вдас Р:тсй
11'4е"]'ка'!€!{дарних днь . трива€ з 1 липня 2009 роФ по 15 ч€рвн' 2816 рочвшючно. '|

на кохно{у €тай розм.щення р(вгядаоться лиш€ заяви отриман! в меха(
вцпов1дного етагц розмцённ'+. - \
3 дня, наступного за д{ем зак!нення п€ршого етапу розм!щення, на 6и!я)гу
акц!он€ра аб6 1н.вестора [1равл!ння нАск .оранта" ю|й'<о +садати'|форнац&6
про х!льк!сть акц!й, як! р€ал!зован. ка перщому,етап! рФм11]*9нхя.'особи, як| 

^ 
бахають придбати акц!| 

'(п.д нёс першйо'.або другого_ ета|1у
розм.щення}' .к'-да:оть до упоЁновахёня* оо1б уповновахеного фгащ цю!6
Р9:у1ч?"!! акц!й заяву (о!Фемо пи час хохнйо втапу розм1цёй+я),'в яй
передоачаетьст повне найм6ну6анк'' ход едРпоу (р6€страц,йний'номФ _'дл
нерезидент!в), банх!вськ! та .нш! р€квьпи (для юридичнй1 ос!фабо пр!зви1й'
!м'я та.по батьков!, 1вспортн! д3н! {длй ф!зинних ос!6), йр6оа, яо?{ар;
телеФон!в та }нших засоб|в зэ'язч, к!лж!сть акц!й, та "зага':ъна' 

варт;ёть !придбаш паке}а акц!й, визначёна шляхом мхох€ння х!лькоот! зая*,ей* 
", !

придбання акц|й на. ц.ну продаху одн!о[ акФ|, яка схладас 5,85 1п'яъ гривень !
в.о.мдесят п'ять !Фп.йок) грн. за одну ахц.ю. !

3аяви на придбання акц.й, що пропонуються до розм!щошя, с*,адао*с" 
"а 

|м'я упов8овахенФ 9 розм'щення осо6и * голоз! праЁл;ннЁ нАй ;орант;|;
Болотовот олени в.ктор!вни |

на першому етап! заяви на придбання акц.й 
'|ода!оться 

до уповновахвних ос|6 !
уповн€в.!кёного органу щодо,розм1щ€ння ак].й за м|сцезнаходх<еням (омпан!|: !

9Б - нд та святков! дн! з 10-00 до 14-00 год.
перерва на.обп в [}! - [1 з 12_30 до 13_30 год.
Ёа дргому еп!п| эаяви на придбанш акц[й поддвтьс| до уловновах€них ос1б
уповн'ова{(еного органу щодо розм!щення акц1й за м!оцезнах-одхенкм (6мпан!]:
м. ки1в, вул. хилянсжа, буд. 75, в тах| час!(,роботк (за ки!всьим часом):
пн - пт з 1о_00 до 16-зо год.
п€рерва на оби в пн - пг э 12_30 до 1з_з0 год'
сБ - нд та святков! дн! _ 6ихик! д*'. '

при'цьому, громадяхи уФа!8и' як| бахають придбав акц!!, що пропонуються Ао
розм1щохня, у к,лькос1! но 6!льше 10 000 (десять тисяч) шчк 1н! кохг!ому ет!йа
розм.щехня)' мохуть подавати з:|яви на !м'я угювновахено!_з розм!щёнк_особи,
до дирекц!й кошан|! 3а такими адРсами:
Автономна ресгцбл!ха крим, м. с|м(рерополь, вул. Р. локс8м6ург, 17;
м. в!нниця, вул. пирогова, 4-а:
м. ,|!уцьк, вул. прогресу, 7: 'м. дн!пфпе1ровськ, вул. дзврхинешо, {/з;
м. хитомир, вул. ки1вська,77;
м' ухгорюд, вул. орлина, 1;
м' запор!жя, пр' лен!на, 1о5;

;-!

1

! року по 30 чврзня 20@9 роч, включо.

м. !вано-Франк1вськ, вул. Ан;стровоька' 30;
м. к'ровоград' вул. т.м|ряз€ва, 76:



}ф 121-122'(2ф5*2646) 5 чвРвн$ 2ф9 р.

м. РБнв, аул..м!цкеви{а. 14;
м. суми, вул. 3асумська, 3;
м. терноп!ль, вул. стадникоют, 1;
[ )Фрк.в, пров. ,юпансжий, 8;
м' херсон, вул. !_орького, 22;
м- хмельницький' вул. геро!в чорнобиля' 1/1;
м. черкаси, вул. пастер{шь!€' 3; .

м. черн|вц!' вул. (обилянсько!. 30. кв. 5;
м. черв!г|в, вул. горького, 2з;
м- ки!в'.вул. щорс4 д;
м. Аонецьк, вул' кобоаева, 12.
в так. .|аси роботи'(за ки!6ськ|{м часом}:

в раз! ненадходхоння у 9стан(}влвн в дрговор' куп.вл.-продаху акц|й строки !
грошових кошт!в на в€зан! в цьому проспвкт! рахунки компан!т та ненадання у !

встановшн! цим проспектом строки оЁиг|налу доцументу, що л!дтвврддуе ]

зд|йоценн1 особою п6внбго грошового,вноску 1кр;м о|;|о,'я*:'зд;и|:нийи!
грошовий внесо& у касу компан!! у вста!овлен! строки}, його придбання акц!й !ввахаетьс' не 3д|йснвним, догов;р куп!вл!-проджу акц!й вЁФ|(а€ться !
ввжеться не зд!йснвним, догов;р цп!вл|-проджу акц!й вжаоться !

роз.рваним, а грошов! кошти повертаБтьсй покупцю протяго' 30 (тридцяти):роз!рван'и' а грошов! кощти поверта!оться покупцю протягом з0 (тридцвти);
календарних дн!в п.сля зак|нч€ння виповиного етапу розм!щення. !

оплата'а{ц!й, що пршону!отьоя до ро3м'щекня, зд;йснюет]ся' вйпов|дно до 1

ушаденого договору щпхом внесення грошових кошт|в на один з них* !

в{азаних мультшалют1{их рахунк!в компан.т або безпосеред:ьо в касу }!Аё( !.Франта" (Ф!звн! особи)' ;

Банк|вськ! рекв!зити викритого акц!онерного товариства нацьнальна акц!онерна !
пн-пт з 1о_0о до 16-30 год.
|-!арерва на о6|д в пн - пт з 12.3одо 13.15 год.
ё5 - Ё8 та святков! дн! - вихин! дн!'
3а1ш на п0идбаш акц|й поАаютюя особисто заяыиком або уповновахено!о
нпм особою (представником}.
при поАанн! заяви в!д ор!4дично| особи, упо8но8ахен}'й пред&тавник юридично;
особи ловин€н н:шехним. чином, д!дповино .!о 3ахонодавства }кра!ни'
п|дтв8рд1ти сво| пов}+ов:ахоння та надати документ' який посв.дчуе особу, та (на
першшу этап! розм!ц1€ння) виписку з ре6стру акц!онер!в або фртиф!кат акц!й
(коп;!о сертиф!ката акц!й)' або виписку з рахунку у ц1нних :1аперах у збер!гача;
ф!зична особа повинна надати доцмохт, який посвичуе особу, дов!рен|сть на
уповновжену особу (в Раз! якщо уповнова)кена особа бу'в призначеха) та (на
першому. етап! розм|щэвня) 8иплсц з реестру акц|онер.в або сортиф!хат акц!й
(кол.ю сертиф!(ята акцй), або виписц з рахунц у ц.нних паперах у збергача'
9дночасно 3 3аявою на придбання акц!й Ф!зичка особа надае:
- довиц про присвооння иентиф!кацйного коду п]втника податк.в.
|Фрлдична особа надае;
-'{швхним чиюм засв|дчвну коп!ю свиоцтва про [ерхавву реестрац|ю
юридично! особи (пэререестЁац!ю);
- налехнш чином засвичену коп!.о статуц;
- коп!!о доцмента, який питвердхуо призначення на т1о6аду ос.б, як!.мають
право д!яти в!д |мвн. юр]4дично1 особи без дов!реност|, засв!дчену печаткою
юртадинно! осо6и;
- належим чином засвич€ну коп!ю р.шення уповювженого органу юридично!
осо6и про пр:ад6ацня ак.{'й нАск.оранта" (у ра3. якщо прийвяпя такого
р}шення перед6Аченс уотановчими доцментами рридично| Фоби);
- довиц з банц про в!дкрипя розрахункового (поточного} рацнц.
3аява ви фзинно! оооби пиписуоться особисто або уло3новахеною оообою
(представником} ф.зично! особи. 3аява ви |оридичхот осо6и п!.с|пиоуеться
кер|вником або уповновахоним представником та зав!ря€ться печаткор.
во! доцмен1!" що.стосуються юридично! оооби - нерезидента укра|ни а6о
ф1зкнот особи - 1ноземця. мають подаватися мовою ориг.налу з перешадрм на
укратнсьц мову; засвич8ним нотар!а'|ьно. коп!т доцмент!в мають бги
засвичен! кота5:!3лшо эа мФцем !х видач!. дочменти мають бри легал!зовав! в
кшсульськц установ.!х укра!ни, якцо .ншв ке передб€€но м!хнародними
дрговора}!и, зФдд нэ обов'язко6.сть якж надана верховною Радою укра!ни.
заявц приймаФться 1з заз{ачонням зажяшкон дати та часу надання заяви п|сля
]т пер€вфш уповновахено0 особою уповновакеного органу щодо розм!щення

3аявп рееструються у хурнал. обл|ц розм|щ€ння ац|й виповино др дати та
часу. отримахня' заяви упоанова(9ноо особоо уповновахвного органу щодо
р93^.|щ?ння ав1й.
бсоби, як! под3лй заящ, п!отягом в.дловиного ётагц ро3м|ще}.# у|падаоть
договр цп.вл!-продаху акцй' окремо п!д ч!!с хохного етагу розм.ц|€шя. в
якому зазнача€ться ,юа}в #айменуванн& код одРпоу (ре€страц!йний номер -
д'я н€реэ!'.дент!в}, банк|вськ| та !нш| р€кв6нти (дяя вридичних ос!б)/ або
пр!звищ€, !м'я та по батжов!, паспортн! дан|, иентиф.кац!йний код платни!(|
податк!в (д'|' ф!зш*них осб}, адрфа' ном€ря телофон!в та .нших засоб!в зв'язку,
к!лькьть, ном!нальна ваРтють акш!, варт!сть продаху одн.6. акц|, яи сшадао
5'85.{п'ять г€ив€нь в.с!мдвсят п'ять:<оп[йок) гРн., та загал*а варт!сть акц.й, як!
прид6аватимуться} пор'док оплати акшй, виюв.даън|сть особхх враз. несмати
акц.й та .нш! }'вобх!д{'.р€кв!зити, та сплачують згино з договором та цим
проспепом в!дпов.д1!у суму грошових кошт.в.
дргов1р цп|вл[{родаху ак{!й' що ухла;в€ться на першому етап! розм!щ9ння,
повян€х мьтити к!льк'сть акц[й' яка хе пер€мц!у€ илж|сть акцй, на яц мае
]1вр€вФше празо а{ц,он9Р на дату початку першого етапу розм|щення.
пра9о влаон9ст1 на прнд6ах| та сша€н! акф! згино з договором цп!зя|-
прода)ц вк|.й пФр6ходпь до почпця з моменц в!{есення в!дповцно!
!н.}Ф|_[ацп до системи р€€стру шасник!в !мевних фнних гвпер.в. порушення
стрФ(!в о!1'|ати ак.1!й вя{л&ка€ насл!дхи, пв'Ёд6ачек! цим проспепом та
уцовами договору цп.вФ'прюд3ху ац.й.
ц|на розм!щоння акц!й сшадао 5,85 (п'ять г!ив€нь в!с.[щесят п'ять коп|йок) грн.
за одну акФю.
оплата акфй 8|дкрг:ого акц'он€рного товар}|ства нац!оналша акшонерна
страхова хомпан!я с@ранта" 3д!йснюеться.таким чином:
- протягом першог9 9тапу роом'щення акц1онэри вноёять грошов| кошти в сум!
'|00 % вартост. акцй, згино договору куп!вл!_продаху акцй, ушад6ного на
пвршо{у 6тап. р9зм!щення' та ке п!зн|ше дати зак!нчення пвршого етапу
нада|оть уповновахев!й оооб. уповновахеного органу щодо розм!щенкя акц|й
ориг!нал гиайхного доцменту, який питвердхус зд.йснення грошового' вхеску
за акц.т в повхому обсяз!;
- провгом друЁого етапу ро3м!ц|ення акцбнери та .нвестори вносять грошов!
{ощти в сум! 1(ю % варт9ст! акц!й у строк не п!зн|ше 30 (тридцяти) календарних
дн!в з д{я укладрння договоР, цп!вд.-продаху акц!й на другому етап! (але нв
п!зн!ше дати зак|нченю другого етапу ро3м|щення}, та не п|зн!ше 30 (тридцяти)
к:!лендархих дн.в з дня укладення договору цп|вл!_продажу акц|й на другому
етап| (але не п!зн!шо дати зак!нчення другого етапу роэм!цоння) надають
у]|овновжвн.й особ. уповновахеного органу щодо ро3м|щвння акц!й ориг1на
плат.хного доцменч, який п.дтшрдхуо зд!йснвнш грошового внесц 3а акц.| в
г|овюму обся3!.
доцментами' що питвордхуюъ ово6{.с}€ та пов(е зд!йсюкня грошового
€!есч за пр1{дбан! акц!!, зокрема, е в|доноот! з каси компан!1 (каси дирекц.т
компан!!) (за умови, що вищ9наведен! платех! зд!йснен| саме до каси
компа нп/дир€кц.т компан.!).
ориг1нал дочменту про зд!йонення грошового внеску ррид4чними особами
повинен м|стити питв6рдхення того' що кошти спиоан! з рахунку пшт8ика на
користь компан!| в ошату за акц.! в ход! 1х Фзм!щення.
п|сля оплати '|00 % вартост! акц1й (внесенш грошових кошт|в до каси або
зарахування на вказан! 6 цьому проспеп! рахунки компан.|)' зг!дно договору
куп!вл;-продаху акц.й, у встановлен| строки, та надакня Ао уповновахено! особи
уповновженого органу щодо розм!щення акц!й ор'г!нау доцменту, що
питвер;|хуе здйонення особою -грошового внес!Ф (кр!м ос|б' як. здйснили
грощовий внесок у касу компах|тдир€кц.( компан|| у встановмн. строки},
компан|я видае такй 1юоб! тимчасове св!доцтво про питвердхення оплати
в!дпов!.Ф!о| к|лькост! акц|й.

стр*ова компан!я .оранта. дпя перерацванця кошт{в за акц.т;
мтяьтиэалютний рахунок ?ф 26502Ф1006!}62 ; Ак6 "укрсьцбанк. м. (и!в йФ9
30002з' €дРпоу 00о34186; :3о002з' €дРпоу 00о34186; , 1

мультивал|отний рахунок },!9 26502о10032ъ в вАт "укр€кс!мбанк" м. (и1в }'1фФ ]

32231з' €дРпоу 000з{186; 
:

мультивал!отний раунок 1ф 265о8з0!о15224 в 3А1 "1БРРА БАнк, и. ки1в йФФ !

з806о1' едРпоу о00з4'186: :

мультивал!отний рахунок м 265о8010000о20 в !@8 "(омерц!йний 6анк "дельта" :

м. (и|в йФФ з80236' €дРпоу ф0341в6. !

ц!нних папер!в та фондового ринку зв!ту про результати в!дкритого (лубл.чного};
розм.щення акц!й та отримання компан!6ю (ом|тентом} св!доцтва про:
р€естрац|ю випусц акц!й| наотупного внеоення в1дпов.дних да!их про ос!б, як! |

придбаи акц|.', що розм|щуються, до р€остру власних!в |меших ц.нних папер|в !

компан'| (9м|тента)'' 1д;м шобам в}{даютьо-я сертиФ!кати акц!й. €ертф!кати !

акц!й питвордхують право власнФт! на акц!| компан|т !

Результати розм!щежя акц!й 1а зв!т про р8зультап в!дкритого (публ!нного1;
розм!щены акц!й затвердхуються [ра!:л1нюм компан!1. 1

д!! в раз. недосягненхя запланованого обсягу викритого (публ|чного) !

розм!щення акц!й: 
:

у раз! недосяпення р!вня запланованого обсягу розм!щешя акФй у встановлон| !

строки, р€зультати розм|щення акц.й та эз.т про р€зультати викрпого;
(публ|чного) розм,щення акФй затвердхуються правл!нням компан!! у факихно,
розм.щеному та сплачоному о6сяз.. |

д.т в раз. дострокового зак!нченм викритого (публ!чного) розм.щення акц|й: :'_} раз! якщо пи час розм!щення достроково досяг}!уто запланований обсяг !

розм.щоння у розм.р| 10258о0о0 (сто два м!льйони п'ятсот в!с1мдесят тиоян) !

прфтих |менвих акц|й та при умов! повно1 оплати акц!й, розм|щенж ащ!й мохе !

буи дрстроково 3*.нч€но. :

Р!шэння йро дост!окове зак|жння в!ддрйтого (пФл!$ного) розм!:деня акц|й !

приймае правл!ння компан|т, ал€ н€ ран!шв пер1!]ого дж дэугого етасц !

розм!щення акц!й. п€ревицрння обсяг!в розм!щоння не первд6ача€тьоя. !

в;дрност| про анд€ррайтора: 
1

пос'угами андеррайтёра пи час розм[щення дан6го випуоц. акц|й (омпан!я не !

користвться. ' 1

т€рм.+сн, порядрк та адреси м|сць вимати див!дрнд.в за пцсумками !

календарюго року: !

3г.Ф{о з; статугу компан|1 и виплач див!денд|в спря@у8ться настина *стого !прибрц компан!|' визначена 3агальними 3борами акц.онер!в. Аив!денди ]

виплачуються акц!онеран пропорфйно 3агальнй к!ль*ост!_акфй, що !м нЁлвхать. !

виплата дивиенд!в проводитьоя шляхом. !х порерахування на рахунки акц|онег:{в !
або .ншим чихом за р'шенжм 3агальних збор!в акц!онер!в компан[!. [!раво на !

отримання частки при6угц (див!денд!в) пропорц|й{о загальн|й к|лькост|. а(цй;
кохного з акц!онер.в мають особи, як! о шасниками комгвн'!'на понаток строку !

виплати див!денлв. ]

виплата.дивиенд!в акц!онерам здйснюотьоя за р!шф{ням 3агальнж збор!в ]

акц!оюр!в пропгом одного роц з дня прийшпя р.ш€ння про |х вимац. ]' Аив!денди сшачу0ться в нац!оншьн!й валют!: 
!

'юр!1дичним осо6ам шляхом перерахування безгот!вкових кош!в на банк!вськпй !

рацнок {при наявност! письмового ро3порядхе!{хя акц!оюра); !

ф}зизним особам - 6€згот!вковим перерацваннш на банк!вський' рахщок, !

гот1вкоф чоре3 касу банч а6о касу компан!! (при наявност! письмового:
ро3порядх6ння акц!он6ра} за м.сцем знаходх9нням компан.т або 0 :

виокремлених п!дрфд|л!в. несплачен! в зазначений строк див!денди !

нерезиденти укра1ни мохугь здйснювати оплач акц!й у в!льноконьёртован|й
валют! на ищевказан! раунки, але ном.нальна ваЁт!сть ахц[й будё
вираховуватись (вирахатись) у нац!ональн!й валют. укра!яи _ гривн!.
перера|ування сум з .ноземно| виьноковвертовано! валюти у нац.о}вльну
вал!оц укра!ни та |1 обл.к у статгному кап|тал! компан!! фде зд!йснрватйсь за
оф!ц!йним црсом нац!онального банч укра|ни на дату початц першого етапу
розм!щення акц!й (16 зервня 2Ф9 роц).
[1!сля затвердхення результат!в ро3м.щення акц|й та зв|ц про результати
викритого (публ!чного) ро3м.щення акц!й, дерхавно! ресстраФ] зм|н до €тацц,
пов'язаких з! зб1льшенням статрногё кап!та'у, ре€страц!] у.{ерхавн!й ком!с!! з

депонуються.
14. да;| про розм|щоння ран.ше випущ€них в об.г ц1нних папер!в:
викритим акц}онерним товаряством нац.офальна акц!онерна страхова компан!я
"оранта' зд.йснено наступн! ро3м!ш.|ення ц!нних пагт€р{в:- перша ем!о!я акц!й була зареестрвана м!н.стерствоц ф.нано!в ухра!*и у
к!лжост| 5 985 711 -простц !менних акфй' ном!нальною варт.стю 5000 кр6' за
акц!ю на загшьну суму 299285550о0 крб. та видано свиоцтво про Ре€сФац.!о
в}1щоц ц|ф{их папер!в в|д з0.12.1993 року },!з 333/1/9з. воя к.льк'сть ахц!й
налехала Фонду дерхавного майна укра1ни ;- друга ом!с!я акц!й 6ула зареестрована м1н|оторством. ф!нанс!в'!кра1ни у
к'лькост| 3 692 140 простих !менних акц!й' ном!кшьно;о варт!стю 250о0 крб' за
акц|ю на загаьну фму 92зо35000оо крб. та видано евиоцтво про реострац!ю
випуску ц|нних папер!в в!д 14.11'1994 року ]ф.44171/94' А{ц|1 першо! ем.с.! ф'и
обм|нен! ю акцЁ другот ем.с'т;

1

|

- третя ем!с!я акц!й була зареестрована м|н!отерством Ф!на{с|в укратм у 1

к!ль{ост| 123860 пробш 
'менних 

акц!й ном!нальною вартьтю 25000 крб. за|
акц|ю на загальну оуму 3096500000 крб. та впдано св!дрцтво про ресстрац|ю 1

випусц акц|й ви 14.08.1996 роц м 390/1/96; !
- у зв'язку з ви3нач€нхям форми випусц акц|й управл!нням "[ерхавно! ком{с!! з |

ц!нних папер!в та фондового ринку -в м. ки6в! та китвськ!й област|;
зар€€отровацо випуск' акц!й у к!лькост! 3816000 простш |кнних акц!й, :

ном|нальною варт!стю о,25 грн. за акц!!о на загальну суму 954000 грн. та видано !

свиоцтво про реострац!ю випус{у а(цй ви 08.12.1990 року.шэ,116{|10/1/98. !

Форма випусч акфй доцментфна; ;- четверта ем.с!я проведрна згино з р!щенвям 3агальних збор1в акц.онер!в 
!

компан|] в!д 24.04.1998 роц (протокол м1'б} на суму 
'ндо{саф| 

оФновних |

фонд!в станом на 01.01.?995 роц та 01.04.1996 ро{0 (2'| 369 6оо грь.) шляхом !

зб1льшення ном.налыо! вартоот. акц!т з 0,25 грн. до 185. грн. та зар6€стровано |

дерхавною ком!с!ею з ц!нних пап8р!в та фондового ринч' вяпрк акц!й у !

к!лцост. з 816 000 простих !менних акц!й' ном!нально!о ирт{сто 5'85 грн. за :

акц!0 на 5агальну суму 22 323 600 грн. та видано свиоцтво про рееётрац!о !

1

!
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грн' за акц!ю' на загальну фму +ава1 аоо ?р]]' Б Бйано св!до(тво про 5. кредитний.й.о!;р мтза1/о6'в;д т7'.:т.2о08 роч умад9ний м!х нАск#ы;:;:['":ъЁ%,1!![],.',"''" в;д з0'о7'2ф{ ро*у й аав7т}с__ о'р}' ;6Ёф:''у.э*Ё! 

э{::",[й:чча-у]_ода до (редитного договоРу }ф1з2_
-. йос|а 

""'Б"'""рБЁЁ{р-6вана держвною ком!с!ею з _ц|чх папёр:в та :{Ё##1и9'"ънн#;,"!;эв.'т:.юовй1й'й";!й;;).)ьаъ;й;'"'
Фондового ринц у к!лькост| 13 6!8 о00 простих |менних акц!й, ном!нально!о - суйа зобов,язання _ 50 000 000,00 грн.;варт;сто 5,85 грн. за акц!ю, на загальну оуму 79 ооэ зоо 

-ф. -'! й;;; - ]}!'".,16'' зобов,язання - гр'вня;св'доцтво про р€€страц!ю випусц ахцй в!А06.03.20ов фц м во7т7ов. о6}:!! - ;;й:-":." строк г!огашенш за умовами договору 16..11.2о09 роц;: .снування акц;й докум€нтарна; - остаточна сума зобф'язанй за .*рдип'м правочинш на дату прийжя-сьомаем.с!язаре€стоованадерхавноюком|с|ою,:]:у,..:з.1-"|]".1р;йЁ""".,р'розм|щенняакц{й'.500о0о00,0о'рн.;
фондового ринц у к!ькост! 29920о00 простих !менних акц!й,- ном.нальною : 

",ф:[: 
!!Ё;:чу :1:ь;:; припиненняварт;сто 5,{|5 .й.'за'айБ, ка за.альну суму 175о32(ю0 .р,{. с"йф1Б'- '!; ;"#;#::#" #!:";*ж,*":Ё;;11'*;#нж'-.н::нання та

ьъъ?:ты;н"#"Ёъ1ж5*:ж.аоо[з року м а':з/:/ов] "'"д"]Б-?т'оо'[в' Ё!9щ на дац. прийняпя Р,швння про розм.цення акц1й гв.!'"конанихФорм1!снувафа*ц:*д1,сй&тао*а'-.--:.^'
15. (!льк!с?ь аа.|,и, й"1!ЁЁй''йБу 

",*"ост; 
члёБ;в 

'"*.у^т''::. 
органу! та 1ц#;;}"::}ътн;н:}^т' пй:тич за остан# п,ять ро*!в:у!:]']кос|9'часткиякихустату.вомуФондгьр6в0!щують5вцсотк:в:

|.",т","'"]! чл€"н1в викона8чого.органу-*о*па"!|'станой на з.:.06.2о09 рокузнаходяться 148 (ото сооок в.сй) акц!й.

19' 8!домост! про див|д9ндяу пй:тиц за остан# п'я-
Р!шены

ззА за 2004 р!к за 20о5 р!к за 2006 р!к за 20о7 рй* за 20о8 р!к'
!ума

нарахо_
ваних

ди!иенд|в'
гон

628 417,77 990 915,68 370 170,80

парахова{!
дивиенди
на 1акц|ю,

гон.

0'082з4 о'1 299о 0.04850

сума
виплачених
див!денд.в'

гпн

627 9з4'54 5]ю 495'86 105 674,!1о

Биплачен!
див!денди
на 1 акц!ю,

гон

о'08228 0'о7о9о 0.о'38о

!татшнии
кап!тал на

(|нець
зв.тного
пер!оду,

гон

14647 2ф'ц 14 647 2о0'0( {4647 2ф'ц Аы72Ф,ц 1/5 0з2 00о'о(

ном!нальна
варт!сть 1 5,85 5,89 5,85 5,85 5,85

\!льк!сть

акц!й' шт. 7 632 0о0 7 6з2 оо0 7 632 000 7 6з2 0о0 29 920 оо0

р€з6рв(ого фо!{ду,

не3алехний_реестратор товариство з обмех€ною випов!дальн!сто *|нг
; Ре6стратор }ра|на' на пистав!'дрговору в!д 17 березня 20о6 роч за мо87/о6'
. !Фридизна адреса: вул' спаська, 30-А' м. ки]в, 04070, укра|на.
Фактична адреоа: вул. спаська, 30-А, м. (и!в, о4о70. укоа!на.

] код едРпоу з1зб5165, твл'7фахс (0]и) 494 2з 64.

' 
|:чч::^_:з. провадхення профс!й*!о! д!яльност! на фондовому ринц -

' депозитарно| д!яльност|, а с8ме: ляльн|сть з ведення !еестру власнйк!в 1иейних, ц!нних папер!в видана.дерхавхо!о комс.ею з цкнш п6пе!;в'_й Ф;;;;;.;';;;;
: 4 89р€сш 2007 роц ш9 Ав 362284.
, [-ослугами депозпар!р шнних пап€Ёв компани не корист}€тюя.
: ! /. дан! про вцпов!дальн'х за прос]вп ем!с!. ак||й осб:
] в.4пов!дальнши особами 3а п!дготов,ц ц.€, !нФормаш! €:
, 
-_розидент ухратни - Бо'|отова олена в.пор.вна - голова правл.ння нАск
"Франта'.

]:___.рез!4д€нт укра!ни - Фнищук 0лена олекса}цр1вна - головний бухгалер:нАск 
"оранта' .

. - _ --! 
ез,^де"т уФа]ни - пчел.нцева Ф!мула !ван!вю - дир€пор пр,""'''.'п!дприемсва Аудиторська ф.Рма "Алма_Аудит'. !дентиф.кац!йний' код за

' !{г^ц9т: 2о807963. Реострафйний *омер су6;е*а ау'!иторськот д;яльност| ]фо0203о.
| ддр""", 79о05, [ льв|в' вул. дудаева, 2/4, тел'|Факс| (0з22) 261-19-47.
;___!е'"че"' укра|ни - Агафоюва !-ашна' 8ойдимйр;вна _ дирепор. ! овариства з обюхеною в!дпов!дальн!стю "Аудиторська 6;рма "*омпан:я] "пРоФ!нФоРмАуди1". . ц6нти6;йфйний код'- за'-ёдрпоу: з17/16980.

; Реострац|йний номер суб'6па Фд}'торсь{о}'дяльност. гф 2821.
. |две-са: 0з157, м. ки!в, вул. полкшика потех.}{а, буд. 2, тел.,/факс: |о44| 257-,69-'|з.
] 18. виомост! про Фошо6! зобов'язання:
1 
(ред;тн! !травосини та зм|ни др них, як! !снують н6 дату прийняп р!шення про

! розм;щвнж а(ц.й:
| 1. договф вино8лювально| кредатно1 дн|! !ф18/135_кв в'А 25.12.2оо7 роч,умадоний мж }{Аск .@ранта' та А(Б "}кщй6361', .{одатков; угой-Ё6
'{{о|9ч9!! 

вцновловшьно| кредипо! л!н!; !&18/135-(9 ви 25..!2.2007 оош
| шя 1в71з5-кв/1 вщ 24.06.2008 роч та гф 18/1з5 -кё/2 в'А оэ..: ] .аоов року;
: - кред|тор - АкБ .ухрсоцбанх";
; - оума зобш';зання - 2Ф 000 000,00 грн.;
] - вид валюти зобовизання - гривня;
1 ' к!нцевий строк по'ащ€ння з€! умовами дрг(вору 24.06.2009 роц;
;-.остато1на сума зобов'язажя за кр€дитним правочином на дату прийняпя
, р!ш6ння про розм!щоння акфй - 0'00 грн.;
1 - ]э!шення суд|в' що стосуеться виникюння' виконання та припинення
; зооов'язань за у0адрним Федитним правочином' немае.
|2..(огоФр (ред'ту ш?18/о17{Р в!д'15.о4.200в роц, ушадений м!х нАск
"(.)ранта" та АкБ "укрсоцбанк", додатков угода до !|оговору кредиту 18/017_кР: в!д 15.@4.Ф08 роц }ф18/о17-кР/1 вщ 01.оо.2о08 рй;

! _ хрод4тор - АкБ .ухрооц6анк";
! _ сума зо6оз'язан1{я - 10 0(х) 900,00 грн.;

- вид в!шюти зфов'язання : гривня;
! - к|нцевии строк погашення 3а умовами договору 31.08.2009 роц;
; ],чтаточна сума. зобов'язаяня _за кредитним правочином на дату прийняпя
] р!шёння про розм!щення акшй - 9 995 000,00 грн.;
: - р|шенхя чд!в' що стосуетьоя виникнення! виконання та припинення
, 3обов'язань за укладрним Федитним правочином, нема€.
] 
3: д9_чР ц)едич за овердрафтом м1в/021-ко в!д 24.04.2008 роц уиадений

| 
м!х нАск .@р36}2"-т_3-А(Б."}крсо_цбанк", додаткова угода до договф редиц

' за овердраФтом-ш918/021-ко ви 24.04.2008 роц гф б/н в|д 06.1 1.2008 року;
' - креднтор - А(Б "}крсоцбанк";
| - сума зо6ов'язання - 5 00Ф 000,00 грн.;
| _ вид вал'оти зобов'язання - гривня;

; 
- хнцевии строк погашення з€| умовами договору 2з.0.|2009 роц:

| 
-.остаточк!,сума.3ооов'я3ання 3а кредитним правоч'ном на дату прийняпя

| р!шення про розм|щення акц!й - 2132783,!ю грн.;
1 : р!шенж оуд!в,' що стоФсться виникнення| виконання та припинення
зобов'язаь за ушйеним Федитним правочином немае.]4. догФ.р виновлювально| Федитно! л!н!! }ф196/з111 в!д 0.!.08.2008 ооку

: укладений м|х нАск .Франта" та 8А1 ..!'ерхавчц6 6'чадний банк }кра!ни",
]494а]|911 угод1 до Ачозощ в!дновювальнот кредпно|'!;";; т*.гэо/з!/.: ];Ё
; о1.ов.2о08 року 

'ф'! 
ви 24.11.2008 роц та ф 2 в!д 18'0з.2009 року;

1 - кредитор - вАт "дерхавнии оцвйийбанк укра!йи"; -
| - сума зобов'язання - 30 000 0Ф0,00 грн':
} _ вид ваюти зобов'язання - гоивня:

39:."'зч::', щодо орган!затор.в торг!вл|, на яких продавшись або продаються
ц|нн! папери;
за |нФормац!ею| що е в (омпан|!, акц!! нАск *@ранта. 

','.""",'"" '"о!ган!затор! торг!вл! вАт "Фогцова б!рха пФтс'.
юридич{з-адреса: вул. шорса, 31, м. ки!в, 01133, укра1на.(од €АРг1ё! 216722о6, тей./факс'252-85-эз. --' --. _

!уФоомав;1 про продах акц!й нАск.9ранта" на |нших орган!заторах торг!вл. вкомпац!] висугня.

3,!.,Рз:у"_!:,_ч.до ос!б,-вишв!дальнц за пров€дення ауд.ту:
. |риватне пдприемство Аудиторсьи Ф!рма "Алма-Аудит'.Адреса: вул.дудаева, б.2, оф!с 4, м. льв.в' 79005. '
|ел./Факс (0322) 261-19-47.

*:Р::]'р АФ "Алма-Аудит" - [чел|нцева Фму'в !ван!вна.
!Р1'ва]не п'дприемство Аудиторська ф|рма "Алм6-Аудит' зд!йсню€ сво|од!яльн.сть на п.дстав! свиоцтЁа_ про 

-вн€сення 
в Роестр суб'екг|в ауд,тор""!о:

д!ялъноот1 |ф 00203о ви30.0з.01, йкий ввдрться.уйБй"{й палатою укра!н.4та св|доц1ва.про внесення { е::]ру аудитор!в''а'аудй'ор9"к'' Фы;-;;
у.охуть. 

г.'ров9д:]'^!:Р::!р|" ф|нансових установ' що над|ють послуги на ринцц!хних папео.в ]ф ооо652 в!л 2з 1п о7

*:.^||9к_-1ф-""'".' протягом_тръох рок.в, що перёдували роц прийняпя
р!шення про розм!щення акц.й- комланп, не було поруше"о .р6*й-""! усправ! про банкругство та не зд.йснювал'ся захо|' щ"дБ1"""щг.3аяви ос[б' що засвфнили сво]ми п|длисаш .а й6"!{йй, ,р'спокт ом,с!| ахц!йщодо достов!рност. в.домостей. як! в н.й м.стяъся:

1:^9.::..::: -9-|?!-"--Р-'''рьна, сво1м п'дп'сом , печатко'о п!дтоерАхую
достов!рн!сть вщомостей' що наведен! в прспект, вм|ё,| акц'й нАск ;оРа;;;.:
1'^^9:::у:--'!"^:? о!19!санде1Рна, сво1й п;д:тпсом ! йе1ат*ою п'дтверрку'о
достов!рн.!сть- даних балансу ! эвФ про Ф,нансов' 11еэультати, що наведён1 впроспект| ем!с'1 акц1й ЁАё( "9ранта",я, [1чел!н!|ева Ф|мула !ван,вна' сро1м п|д!1исом ! пвчаткою пФтвеолюю лан| 1

?Р!::ц^' эв!ц про Ф,нансов' реэультати' що наведен! в проспеп!'емЁ;1 ёкц;й 
'

1'^,:129::.:?'г?у!э'8 олодимир!вна, сво[м п!дп'сом ! печ ат кою п цтве рдхую :

дан|-оё'ла-нсу | 3в.ц про Ф!нансов! ре3ультати' що 
'!аведен! 

в ,росае*./ ё,Б!г1акцй нАск "оранта". :

голова правл'ння 0. Болотова - 
|

головний б плтер о. онищук
Ацреоор пп АФ.Алма-Ауд!1т" Ф. пчел]нцева
директор тов "АФ "компан!я апРоФ'нФоРмАудит" г. АгаФоном

; ]нфорцац!я про ос!б, частка яхйх у статлному фонд' перевищу€ 5 наведена у

!о' оцомост! про реостратора:
8едежя реестру власник!в ;моннйх ц|нних папер'в компан!! з/!.йснюе

] ' к|нцевий строк погашення за умовами договору 22.05.2о09 року;


