
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.05.2019_____________________
(дата реєстрації емітентом електронного 
документа)
№ 166________________________
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентамодфвдиу^аперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції ІШмрни 2 4 г ї^ іЖ 2 0 13 року за № 2180/24712 (із 
змінами). $ : / а н № ї Т ^ Л Щ \

Г енеральний директор
(посада)

Добренкова Ю.В.
(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___________ 06.05.2019________

(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 2 3 4 5 6
03.05.2019 призначено Г оловний

бухгалтер-фінансовий
директор

Зима Марина Анатоліївна б/н 0

Зміст інформації:
На підставі Наказу ПрАТ "СК "КРОНА" № 37-П від 03 травня 2019 р. (за підписом Генерального директора ПрАТ "СК "КРОНА") Зима Марина Анатоліївна (паспорт 
серія СН № 844148 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30 червня 1998 р.) переведена з посади Головного бухгалтера ПрАТ "СК "КРОНА" на посаду 
Головного бухгалтера-фінансового директора ПрАТ "СК "КРОНА" з 03 травня 2019 р.
Оклад встановлений згідно штатного розкладу ПрАТ "СК "КРОНА". Посадові обов'язки визначені посадовою інструкцією. Зима М.А. часткою в Статутному капіталі 
ПрАТ "СК "КРОНА" не володіє, непогашеною судимості немає. Строк на який призначено особу - безстроково.
Обгрунтування змін у персональному складі - повноваження Генерального директора, визначені Статутом.
Інші посади, які обіймала Зима М.А. протягом 5 років:
-з 15.11.2017р. і по дату переведення - обіймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "СК "КРОНА";
-з 25.09.2007 по 31.01.2017 р. Головний бухгалтер-Заступник фінансового директора ПрАТ "Ренесанс Життя".

______________—------ — ---------- --- ----------------------------------------------------------------------------------------4---------------------------------------------------------------------------------------------------- -


