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Додаток №1 

Затверджено протоколом Наглядової ради № 6/20  

від 12 березня 2020 р. 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

                                                     ПрАТ «СК «КРОНА» 

 
 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Крона» (ідентифікаційний код: 30726778, 

місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 14-18, далі – Товариство) повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2020 року об 11:00 годині за 

адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 14-18, 1-й поверх, зала засідань. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21 
квітня 2020 року (станом на 24 годину). 

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2020 року з 10:30 до 10:50 години за 

місцем проведення загальних зборів. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: 

- Салій М.П. – Голова лічильної комісії. 

- Трачук І.В. – член лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 

Проект рішення: Обрати  Головою загальних зборів -  Гербеніса В.Б., Секретарем загальних зборів 

– Ященко О.М. 

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 
Проект рішення: Затвердити регламент загальних зборів у наступному вигляді: 

1. Виступи з порядку денного загальних зборів – до 10 хвилин. 

2. Виступи щодо обговорення питань – до 5 хвилин. 
3. Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин. 

4. Заключне слово –  до  5 хвилин. 

5. Роботу загальних зборів закінчити до 14.00. 
Для виступів на загальних зборах слово може бути надане тільки акціонерам або/та їх 

уповноваженим представникам. За необхідності слово для виступу надається Головою загальних зборів. 

4. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Генерального Директора 

Товариства задовільною. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду.  

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу 

Наглядової ради Товариства задовільною. 
6. Розгляд звіту зовнішнього аудитора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками 

такого розгляду. 

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора 
Товариства за 2019 рік. 

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи в 2019 

році. 
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Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи в 2019 році в розмірі 

18 тис.грн, направити на покриття збитків минулих періодів. 

9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо вчинення 

якого є заінтересованість. 
Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину щодо відчуження частки в 

статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕР-АЕС» 

(ідентифікаційний код: 40598297) на загальну суму 840 000 грн. (вісімсот сорок тисяч грн. 00 коп.). Всі інші 
умови зазначеного правочину Генеральному директору Товариства визначити на свій розсуд. 

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу 
(паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які 

надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: 

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим 

документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику 
повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; 

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України 

довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.  
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 

декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 

виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 

представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має 
право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального Директора 

Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах 

з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде 
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо 

голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 

представником. 

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо 
голосування, виданим акціонером. 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а 
також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 

Закону України «Про акціонерні товариства», звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 14-18, 1-й поверх, зала засідань, у робочі дні, робочі години, а в день проведення 
загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Добренкова Юлія Володимирівна. 

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання 

щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 
зборів. 

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не 

пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на 
адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 

акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення 

до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту 
порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк 

оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного 

загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку 

денного акціонери можуть звертатися до Генерального Директора Добренкової Юлії Володимирівни за 
наведеним нижче номером телефону. 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, 

складеним станом на 19.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 
295 110 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 295 110 штук. 
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Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, 

включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 

https://krona.net.ua/. 

Довідки за телефоном: (044) 3630142, 0 800 210 148. 

 

Наглядова рада 

ПрАТ «СК «КРОНА» 

 

 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн. 

Найменування показника Період 

2019 2018 

Усього активів 63 398 61 253 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 16 948 16 987 

Запаси 24 3 

Сумарна дебіторська заборгованість 11 054 7 793 

Гроші та їх еквіваленти 13 569 10 389 

Поточні фінансові інвестиції 3 408 7 099 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (6 908) (6 453) 

Власний капітал 43 482 42 967 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 33 510 33 510 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 13 134 14 548 

Поточні зобов’язання і забезпечення 6 782 3 738 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 18 (3 759) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  295 110 295 110 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,000061 (0,012738) 

 

 

https://krona.net.ua/
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