Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний Директор

Добренкова Юлiя Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.10.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вулиця Межигiрська, 32-А
4. Код за ЄДРПОУ
30726778
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 220-09-00 (044) 220-09-03
6. Електронна поштова адреса
sk@krona.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.10.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

201 Бюлетень "Бюлетень.Цiннi папери
України"

27.10.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.krona.net.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.10.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.10.2016

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
Ради

Бабак Сергiй Богданович

СН 780929
21.04.1998 Днiпровський РУГУ МВС України в м.
Києвi

0

Зміст інформації:
ПрАТ «СК «КРОНА» повiдомляє про припинення повноважень Голови наглядової ради ПрАТ «СК «КРОНА» - представника акцiонера
юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. Електрикiв,15, розмiр пакета
акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать ТОВ "Iмпульс-Т" - 34,7088 %, фiзичної особи - Бабака Сергiя Богдановича, та замiну члена наглядової
ради на фiзичну особу – представника акцiонера ТОВ «Iмпульс-Т» Науменко Олену Вiкторiвну.
Пiдстава змiн у персональному складi - направлення ТОВ "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, Повiдомлення про замiну члена наглядової
ради. Повiдомлення отримано емiтентом 26 жовтня 2016 року.
Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження акцiонера, передбаченi законодавством та Статутом Товариства.
Фiзична особа – Бабак Сергiй Богданович, паспорт СН 780929, виданий 21.04.1998 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi, який
представляє iнтереси акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповдальнiстю "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. Електрикiв,15,
не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бабак Сергiй Богданович припиняє повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «СК «КРОНА» з моменту отримання Повiдомлення
емiтентом - з 26 жовтня 2016 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – з 01.05.2016 р. до дати вiдкликання. Замiсть звiльненої
фiзичної особи призначено на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «СК «КРОНА» фiзичну особу Науменко Олену Вiкторiвну, яка представляє
iнтереси акцiонера – ТОВ «Iмпульс-Т».

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.10.2016

призначено

Член
Наглядової
Ради

Науменко Олена
Вiкторiвна

згода на розкриття паспортних даних не надана

0

Зміст інформації:
ПрАТ «СК «КРОНА» повiдомляє про призначення Науменко Олени Вiкторiвни на посаду члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «КРОНА» - як
представника акцiонера юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров.
Електрикiв,15, розмiр пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать ТОВ "Iмпульс-Т" - 34,7088 %, на замiну представника акцiонера, члена
Наглядової ради – фiзичної особи Бабака Сергiя Богдановича.
Згоду на розкриття своїх паспортних даних посадова особа Науменко О.В. не надає.
Пiдстава змiн у персональному складi - направлення акцiонером ТОВ "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, повiдомлення про замiну члена
наглядової ради – представника акцiонера. Повiдомлення отримано емiтентом 26 жовтня 2016 року.
Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження акцiонера, передбаченi законодавством та Статутом Товариства.
Науменко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу – до 01.05.2019 р. Загальний стаж роботи 14 рокiв, iншi посади, якi обiймала Науменко О.В. протягом
останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi: 27.05.2010-22.01.2014 ТОВ "Кока-Кола Україна Лiмiтед", старший фiнансовий аналiтик; 20.01.201516.04.2015 ПрАТ Монделiс Україна", старший фiнансовий аналiтик; з 18.10.2016- на даний час ТОВ "Iмпульс-Т", директор.
Фiзична особа Науменко Олена Вiкторiвна призначена членом Наглядової Ради ПрАТ «Страхова Компанiя «КРОНА» як представник акцiонера
ТОВ «Iмпульс-Т» з 26 жовтня 2016 р. без обмеження повноважень та користується всiма правами та обов’язками члена Наглядової Ради,
передбаченими Статутом Товариства.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.10.2016

обрано

Голова
Наглядової
Ради

Науменко Олена
Вiкторiвна

Згода на розкриття паспортних даних не надана

0

Зміст інформації:
Повiдомляє про прийняття Наглядовою Радою ПрАТ "СК "КРОНА" рiшення №14/2016 вiд 26 жовтня 2016р. про змiну персонального складу
посадових осiб та обрання на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" з 26.10.2016 р. – фiзичної особи – Науменко Олени
Вiкторiвни, яка представляє iнтереси акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров.
Електрикiв,15 (розмiр пакету акцiй 34,708752%). Згоду на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надає.
Пiдстава змiн у персональному складi - направлення акцiонером ТОВ "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, повiдомлення про замiну члена
наглядової ради – представника акцiонера. Повiдомлення отримано емiтентом 26 жовтня 2016 року.
Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Наглядової Ради Товариства.
Науменко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу – до 01.05.2019 р. Загальний стаж роботи 14 рокiв, iншi посади, якi обiймала Науменко О.В. протягом
останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi: 27.05.2010-22.01.2014 ТОВ "Кока-Кола Україна Лiмiтед", старший фiнансовий аналiтик; 20.01.201516.04.2015 ПрАТ Монделiс Україна", старший фiнансовий аналiтик; з 18.10.2016- на даний час ТОВ "Iмпульс-Т", директор.
Фiзична особа Науменко Олена Вiкторiвна обрана на посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ «Страхова Компанiя «КРОНА» як представник
акцiонера ТОВ «Iмпульс-Т» з 26 жовтня 2016 р. без обмеження повноважень та користується всiма правами та обов’язками Голови Наглядової
Ради, передбаченими Статутом Товариства.

