
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2019_____________________
(дата реєстрації емітентом електронного 
документа)
№ 162_________________________
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від ОМфудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві ю стщ ррй^щ ни 24 грудня ^О^Зфоку за № 2180/24712 (із 
змінами). ;* # * !" -  ’

:/ у * „   ̂ Ч*.
_______ Генеральний директор ■?/ __________ Добренкова Ю.В.

(посада) (прізвище та ініціали керівника)

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "КРОНА"

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
04071 м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 19

4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30726778

5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 3630142, (044) 3630142

6. Адреса електронної пошти
ickrona@krona.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку www.krona.net.ua___________ 23.04.2019________

(адреса сторінки) (дата)

mailto:ickrona@krona.net.ua
http://www.krona.net.ua


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

Дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 
найменування юридичної особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1

23.04.2019 припинено
повноваження

Голова Наглядової ради Журавльов Олег Сергійович

Зміст інформації:
На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "КРОНА” (протокол № 1 від 23 квітня 2019 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме 
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. В результаті чого, повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" - фізичної особи 
Журавльова Олега Сергійовича (дозволу на розголошення паспортних даних не надавав) припинено з 23 квітня 2019 року.
Розмір пакета акцій ПрАТ "СК "КРОНА", які належать ТОВ "Імпульс-Т", представником, якого є Журавльов О.С. становить - 34,708752 %.
Журавльов О.С. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого Журавльов О.С. перебував на посаді Голови Наглядової ради - з 08.01.2019 р

23.04.2019 припинено Член Наглядової ради Брусов Олексій Ілліч 8,983091
повноваження

Зміст інформації:
На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "КРОНА" (протокол № 1 від 23 квітня 2019 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме 
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. В результаті чого повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" - фізичної особи Брусова 
Олексія Ілліча (дозволу на розголошення паспортних даних не надавав) припинено з 23 квітня 2019 року.
Строк, протягом якого Брусов О.І. перебував на посаді - з 01.05.2016 р.
Розмір пакета акцій ПрАТ "СК "КРОНА", які належать ТОВ "Селектив", представником, якого є Брусов О.І. становить - 15,764291 %.
Брусов О.І. володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СК "КРОНА" у розмірі 8,983091%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.04.2019 призначено Член Наглядової ради Журавльов Олег Сергійович 0

Зміст інформації:
На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "КРОНА" (протокол № 1 від 23 квітня 2019 року) прийнято рішення про призначення Членом Наглядової ради 
Товариства - представника акціонера ТОВ "Імпульс-Т" (розмір пакета акцій ПрАТ "СК "КРОНА", що належить акціонеру - 34,708752%) - фізичної особи Журавльова 
Олега Сергійовича (дозволу на розголошення паспортних даних не надавав). Повноваження набуто з 23 квітня 2019 року та строком на три роки.
Журавльов О.С. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обґрунтування змін у персональному складі - протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "КРОНА".
Загальний стаж роботи Журавльова О.С. 20 років, протягом останніх 5 років своєї діяльності займав наступні посади:

Директор департаменту управління власністю та корпоративними правами ТОВ "ІНКОСТІЛ ГРУП";
Заступник директора дирекції з управління власністю ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод";
Член Наглядової Ради ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод";

Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" з 08.01.2019 р.;
Член Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" з 04.01.2019 р.



23.04.2019 призначено Член Наглядової ради Брусов Олексій Ілліч 8,983091

Зміст інформації:
На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "КРОНА” (протокол № 1 від 23 квітня 2019 року) прийнято рішення про призначення Членом Наглядової ради 
Товариства - представника акціонера ТОВ "Селектив" (розмір пакету акцій ПрАТ "СК "КРОНА", що належить акціонеру - 15, 764291%) - фізичної особи Брусова 
Олексія Ілліча (дозволу на розголошення паспортних данних не надавав).
Повноваження набуто з 23 квітня 2019 року та строком на три роки.
Брусов О.І. володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СК "КРОНА" у розмірі 8,983091%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Обґрунтування змін у персональному складі - протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "КРОНА".
Загальний стаж роботи Брусова О.І. 21 рік, протягом останніх 5 років своєї діяльності перебуває на керівних посадах:

Директор ПрАТ "Центр Корпоративних рішень";
Директор ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД".

А також, Член Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА".

23.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Журавльов Олег Сергійович 0

Зміст інформації:
Журавльова О.С. було обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ "СК "КРОНА" (Протокол Наглядової Ради ПрАТ "СК "КРОНА" № 12 від 23 квітня 2019 р.).


