Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "КРОНА"

2. Код за ЄДРПОУ

30726778

3. Місцезнаходження

04071, Київ, Костянтинiвська, 19

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 220 09 00 (044) 220 09 03

5. Електронна поштова адреса

sk@krona.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації

www.krona.net.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРОНА» повiдомляє про прийняття
рiшення Генеральним директором ПрАТ "СК "КРОНА" - наказу № 101-П вiд 14.11.2017р. про
змiну персонального складу посадових осiб, та звiльнення з посади Головного бухгалтера
Товариства з 14 листопада 2017 року Петренко Наталiю Миколаївну. Пiдстава такого рiшення подання Петренко Н.М. заяви про звiльнення за власним бажанням.
Iнформацiя про посадову особу – Петренко Наталiя Миколаївна, Головний бухгалтер ПрАТ «СК
«КРОНА». Згода на розкриття паспортних даних Петренко Н.М. не надана. Петренко Наталiя
Миколаївна володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "СК "КРОНА" - 0%.
Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Генерального директора, визначенi
Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Петренко Н.М. не
має.
Посади, якi обiймала Петренко Н.М. протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi: ПрАТ «СК
«КРОНА» - Головний бухгалтер. Строк, протягом якого Петренко Н.М. перебувала на посадi
Головного бухгалтера ПрАТ «СК «КРОНА» - з 25.03.2008 р. по 14.11.2017 р. - 9 (дев’ять ) рокiв 7
мiсяцiв 20 днiв.
Замiсть посадової особи Головного бухгалтера, повноваження якої припиненi, призначено на
посаду Головного бухгалтера ПрАТ «СК «КРОНА» Зиму Марину Анатолiївну.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА"

Ю.В. Добренкова
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

14.11.2017
(дата)
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I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "КРОНА"

2. Код за ЄДРПОУ
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3. Місцезнаходження

04071, Київ, Костянтинiвська, 19

4. Міжміський код, телефон та факс
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5. Електронна поштова адреса
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6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
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7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПрАТ «СК «КРОНА» повiдомляє про змiну персонального складу посадових осiб та
призначення з 15 листопада 2017 р. на посаду Головного бухгалтера Товариства Зиму Марину
Анатолiївну на пiдставi рiшення – Наказу Генерального директора ПрАТ "СК "КРОНА" № 100-П
вiд 14.11.2017р. Строк, на який призначено особу - безстроково.
Iнформацiя про посадову особу – Зима Марина Анатолiївна, Головний бухгалтер ПрАТ «СК
«КРОНА», паспорт серiя СН №844148 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30
червня 1998 р. Зима Марина Анатолiївна володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "СК
"КРОНА" - 0%.
Обґрунтування змiн у персональному складi - повноваження Генерального директора, визначенi
Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Зима М.А. не має.
Iншi посади, якi обiймала Зима М.А. протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi: 25.09.2007 р. –
31.01.2017 р. ПрАТ «Ренесанс Життя»- Головний бухгалтер – Заступник фiнансового директора.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА"

Ю.В. Добренкова
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

15.11.2017
(дата)

