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№998/10-019 від 13.11.2019р. 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УНІВЕРСАЛЬНА» на виконання вимог п. 3 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні 

товариства» повідомляє про отримання 12.11.2019 року від акціонера - Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгз» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 43163736) інформації про набуття домінуючого контрольного пакету 

акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УНІВЕРСАЛЬНА» (код за ЄДР 20113829), наступного змісту: 

 

Кому: НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30 

 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"УНІВЕРСАЛЬНА" 

01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, буд. 9 

Від: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. 

ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ" 

04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8 

Адреса представника для 

кореспонденції: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДКЛІФФ 

ПАРТНЕРЗ" 

01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 

телефон: +38 (044) 390 58 85 

до уваги: Ганни Анатоліївни Пушкарьової 

 7 листопада 2019 року 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного 

акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна", ідентифікаційний 
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код юридичної особи 20113829, місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, 

бульвар Лесі Українки, будинок 9 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгз", 

юридична особа, створена за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної 

особи 43163736, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Іллінська, 

будинок 8 (надалі – "Товариство"), цим повідомляє про набуття права власності на 

домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства "Страхова 

компанія "Універсальна", ідентифікаційний код юридичної особи 20113829, 

місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 9 (надалі – 

"Емітент"). 

6 листопада 2019 року Товариство набуло право власності на 192 053 953 простих 

іменних акцій Емітента номінальною вартістю одна гривня кожна, що загалом складають 

99,66% (з округленням до сотих) статутного капіталу Емітента. 

На виконання вимог статті 65-2 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI 

"Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє про таке: 

(a) До дати набуття домінуючого контрольного пакету акцій Емітента, 

Товариство та його афілійовані особи не були власниками та їм прямо або 

опосередковано не належали акції Емітента. 

(b) Структуру власності Товариства та її афілійованих осіб відображено в 

Додатку 1 (Структура власності). 

(c) Найвища ціна акції, за якою Товариство та її афілійовані особи або треті 

особи, що діють спільно з нею, придбавали акції Емітента протягом 

12 місяців, що передують даті набуття Товариством домінуючого 

контрольного пакета акцій Емітента включно з датою набуття – 

0,0809 доларів США за одну акцію, що становить дві гривні відповідно до 

офіційного курсу долара США до гривні, встановленого Національним 

банком України на дату набуття Товариством домінуючого контрольного 

пакета акцій Емітента (6 листопада 2019 року). 

Окрім того, 5 листопада 2019 року компанія ЕфЕфЕйчЕль Груп Лтд. 

[FFHL Group Ltd.], юридична особа, створена за законодавством Канади, 

номер компанії 938992-0, місцезнаходження: Канада, Онтаріо, M5J 2N7, 

місто Торонто, Веллінгтон Стріт Вест, будинок 95, офіс 800 [95 Wellington 

Street West, Suite 800, Toronto, Ontario, M5J 2N7, Canada] (надалі – 

"Учасник"), яка є учасником Товариства, придбала 56 032 901 простих 

іменних акцій Емітента за ціною 0,058 доларів США за одну акцію, що 
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становить 1,44 гривні відповідно до офіційного курсу долара США до 

гривні, встановленого Національним банком України на дату набуття 

Учасником акцій Емітента (5 листопада 2019 року). 6 листопада 2019 року 

56 032 901 простих іменних акцій Емітента були внесені Учасником в 

статутний капітал Товариства. 

За винятком вищезгаданого, Товариство та його афілійовані особи або треті 

особи, що діють спільно з нею опосередковано не набували права власності 

на акції Емітента протягом 12 місяців, що передують даті набуття 

Товариством домінуючого контрольного пакета акцій Емітента включно з 

датою набуття. 

(d) Дата набуття Товариством домінуючого контрольного пакета акцій 

Емітента – 6 листопада 2019 року. 

(e) Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок в цінних паперах 

Товариства: Приватне акціонерне товариство "Сітібанк", ідентифікаційний 

код юридичної особи 21685485, місцезнаходження за адресою: Україна, 

03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код міждепозитарного 

обліку: 301648, ліцензія № АЕ 286538, номер рахунку Товариства в цінних 

паперах: 301648-UA40201133. 

 

………………………………………… 

Ганна Анатоліївна Пушкарьова 

представник за Довіреністю від 8 серпня 2019 року  

(нотаріально завірена копія додається) 
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ДОДАТОК 1  

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ 

Структура власності 

особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб 

(якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 7 листопада 2019 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Тип 

особ

и 

Тип 

участі у 

набутті 

доміну

ючого 

контрол

ьного 

пакета 

акцій 

Участь особи в 

товаристві, % 

Кінцевий бенефіціарний власник 

(контролер) особи (для 

юридичних осіб) 

Кількість акцій 

товариства, що 

належали третім 

особам до 

набуття особою 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

товариства 

пряма опосе

редко

вана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю "Еф.-

Еф.-Ейч. Юкрейн 

Холдінгз", юридична 

особа, створена за 

законодавством України, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи 

43163736, 

місцезнаходження: 

ЮО 1 99,6647 н/з 99,6647 У юридичної особи відсутній 

кінцевий бенефіціарний власник 

(контролер) у розумінні Закону 

України "Про запобігання та 

протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення". 

Юридичною особою-

н/з 
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Україна, 04070, місто 

Київ, вулиця Іллінська, 

будинок 8 

контролером є Ферфакс 

Файненшл Холдінгз Лімітед 

[Fairfax Financial Holdings 

Limited], юридична особа 

створена за законодавством 

Канади, номер компанії: 013005-

2, з місцезнаходженням за 

адресою: Канада, Онтаріо, M5J 

2N7, місто Торонто, Веллінгтон 

Стріт Вест, будинок 95, офіс 800 

[95 Wellington Street West, Suite 

800, Toronto, Ontario, M5J2N7, 

Canada]. Відповідно до 

законодавства Канади, 

реєстраційні посвідчення про 

реєстрацію юридичної особи не 

видаються. Акції Ферфакс 

Файненшл Холдінгз Лімітед 

знаходяться у вільному обігу на 

Фондовій біржі Торонто. 

 

………………………………………… 

Ганна Анатоліївна Пушкарьова 

представник за Довіреністю від 8 серпня 2019 року 

(нотаріально завірена копія додається) 


