
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Голова Правлiння       Шатковскi Гжегож 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
28.08.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79026, м.Львiв, вул. Сахарова, 78 

4. Код за ЄДРПОУ 

09807862 

5. Міжміський код та телефон, факс 

032 2972308 - 

6. Електронна поштова адреса 

lesya.tykhan@kredobank.com.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.08.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у*  

Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку» № 162 
29.08.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

http://www.kredobank.com.ua/about/akcioner.html 
в мережі 

Інтернет 
30.08.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 

капіталу 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, 

що розміщуються (тис. 

грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 28.08.2017 
Облігація підприємства 

відсоткова 
500000 500000.00 22.23 

Зміст інформації: 

28.08.2017 року Спостережною Радою Публiчного Акцiонерного Товариства «КРЕДОБАНК» прийнято рiшення про публiчне розмiщення 

облiгацiй Публiчного Акцiонерного Товариства «КРЕДОБАНК» (надалi - Емiтент), що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу.  

Параметри випуску:  

- вид облiгацiй: iменнi вiдсотковi облiгацiї, звичайнi (незабезпеченi);  

- номiнальна вартiсть облiгацiї: 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копiйок);  

- загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 500 000 000,00 гривень (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);  

- серiя облiгацiй: серiя «А» –250 000 (двiстi п’ятдесят тисяч) штук та серiя «В» – 250 000 (двiстi п’ятдесят тисяч) штук. 

- спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите (публiчне) розмiщення;  

- форма iснування облiгацiй, що розмiщуються – бездокументарна.  

Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiй «А», «В» буде проводитися на фондовiй бiржi Публiчне акцiонерне товариство 

«Фондова бiржа «Перспектива» Емiтентом безпосередньо без участi Андеррайтера. Переважне право на придбання облiгацiй акцiонерам 

Емiтента або iншим особам не надається.  

У результатi розмiщення облiгацiй статутний капiтал Емiтента не збiльшується. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi 

вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв Емiтента вiд 

господарської дiяльностi.  

На дату прийняття рiшення, запланований випуск облiгацiй складає 22,23% статутного капiталу Емiтента. У Емiтента вiдсутнi облiгацiї, якi 

знаходяться в обiгу.  

Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне розмiщення:  

- купувати та продавати облiгацiї;  

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення;  

- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;  

- пред’явити емiтенту облiгацiї для викупу на умовах, визначених Проспектом емiсiї облiгацiй;  

- надавати облiгацiї в заставу;  



№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, 

що розміщуються (тис. 

грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству. 

Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi безготiвково. Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в 

повному обсязi 100% – 500 000 000,00 гривень (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) по серiях «А», «В», будуть спрямованi для 

кредитування клiєнтiв Банку. 

Голова Спостережної Ради Емiтена Папєрскi Якуб та члени Спостережної Ради Емiтента Макс Крачковський, Косьмiцка Маґдалена, Мош 

Марцiн, Щесьняк Марек, Кльоба Лев Гнатович та Чухрай Наталiя Iванiвна не володiють цiнними паперами Емiтента.  

Конвертацiя облiгацiй серiй «А», «В» на власнi акцiї Емiтента не передбачена. 

 

 


