СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
Товариства з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «АХА Страхування Життя»

Учасники
Товариства
Учасником Товариства, який володіє часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного
капіталу Товариства, є Сосиєте Божон (SOCIETE BEAUJON), реєстраційний номер 632 050 316, Франція,
м. Париж, 21 проспект Матіньйон, 75008. Володіє часткою 99,98%.
В свою чергу AXA S.A., зареєстрована №572093920 у реєстрі комерсантів і підприємств м. Парижа,
юридична адреса : 75008 Франція, м. Париж, авеню Матіньон, 25, володіє часткою 99,99% в статутному
капіталі Societe Beaujon.
Акції АХА S.A. перебувають у вільному обігу на світових фондових біржах, зокрема Euronext Paris.
Не існує фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати
вирішальний вплив на управління або господарську діяльність АХА S.A. безпосередньо або через інших
осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх
значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також
вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові
до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати
вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією
особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в АХА S.A.
у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в АХА S.A. Загальна кількість акцій –
більше ніж 2,4 млрд. шт. Кількість акціонерів постійно змінюється, але жодна особа не володіє більше ніж
5%.
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