
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТО"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22477576

65070  м.Одеса вул. Космонавтiв, будинок 23/4

Приватне акцiонерне товариство

Генеральний директор
Кравець Михайло Олександрович

08.02.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса into@into-sana.com

(048)343569 (048)343569

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

28 Вiдомостi НКЦПФР

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.02.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

sk-into.informs.net.ua 10.02.2017

Дата(адреса сторінки)

09.02.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.
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2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

  1 06.02.2017            100000.00             76652.00             130.4597

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.02.2017р.
назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "IНТО"
предмет правочину: Схвалити договiр поруки №  Gen.agr_10137/S-1 вiд 22.12.2016р., що укладений в якостi забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "МЦ "МЕДIКАП" перед АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" за кредитами
вiдповiдно до Генерального договору № Gen.agr_10137/CL1 вiд 22.12.2016  року з усiма змiнами та доповненнями (далi - Генеральний договiр) та Договору про надання кредиту № Gen.agr_10137 вiд 22.12.2016  року
до Генерального договору  № Gen.agr_10137/CL1  вiд 22.12.2016 року та будь-якими iншими договорами про надання кредиту, що будуть укладенi в рамках Генерального договору, з лiмiтом договору 100 000 000,00
грн. (сто мiльйонiв гривень), з виплатою 18,3 % (вiсiмнадцять цiлих три десятих процентiв) рiчних на перший рiк кредитування, починаючи з другого року кредитування максимальна процентна ставка складає не
бiльше 32% рiчних, строком (термiном) кредитування до  "21" грудня 2022 року, в будь-якому випадку на умовах визначених договором поруки, пiдписаного ПрАТ "СК "IНТО".
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: лiмiт договору 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень)
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 76652 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 130,4597
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення : "ЗА"  - 1035251
голосiв, що складає  100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ"  - 0  голосiв, що складає     0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi
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