
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕНОМЕ" 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
"Реноме" 

2. Код за ЄДРПОУ: 19247460 
3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Боричів Тік, буд.З 
4. Міжміський код та телефон, факс: +380 (44) 425-88-40, ф. +380 (44)285-81-00 
5. Електронна поштова адреса - NNG@renome-k.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується, емітентом для розкриття 

інформації http://renome-k.kiev.ua/ua/zvitnist/osobliva-informatsiya/ 
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії - 07.09.2017 р. 
07.09.2017 р. На Позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "Реноме" прийнято 
рішення припинити повноваження - звільнити посадову особу, що проводить внутрішній аудит 
(контроль) Кобрин Наталію Миколаївну (не надано згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних) з займаної нею посади - аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) ПрАТ 
"СК "Реноме". Підстава рішення - за власним бажанням за її заявою. Наказ № 9-к від 07.09.2017 р. 
Вона перебувала на цій посаді з 21.03.2014 р. по 07.09.2017 р. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
07.09.2017 р. Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "Реноме" не призначали іншу 
особу на посаду аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) - посадову особу, що проводить 
внутрішній аудит (контроль) ПрАТ "СК "Реноме". Це пов'язане з тим, що ПрАТ «СК «Реноме» за 
власною заявою були анульовані всі ліцензій на страхову діяльність (Розпорядження 
Нацкомфінпослуг № 2919 від 27.06.2017 року) та ПрАТ «СК «Реноме» було виключене з 
Державного реєстру фінансових установ (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 3051 від 06.07.2017 
року), у зв'язку з чим ПрАТ «СК «Реноме» втратило статус фінансової установи. Таким чином, у 
ПрАТ «СК «Реноме» відпала необхідність утворювати в його складі структурний підрозділ або 
визначати окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), так як вимоги 
ст. 15-1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
стосуються лише фінансових установ. 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

І. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 

2. Найменування г 
Голова правління 

В.В. Кривошапка 
(ініціали та прізвище керівника) 

08.09.2017 
(дата) 
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