
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
09807862
1.4. Місцезнаходження емітента 
79026 м.Львів вул.Сахарова, 78
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(032) 2972308 (032) 2972309
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
lesya.tykhan@kredobank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні 
цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Згідно з ст.7.13.13, 7.13.14 Статуту ПАТ "КРЕДОБАНК"  18.07.2011 р.  Спостережна Рада Банку 
постановила обрати  Марціна Куксіновича (паспорт AU 0426983, виданий 11.07.2008 р. Воєводою 
Мазовєцкі)  Першим Заступником Голови Правління ПАТ "КРЕДОБАНК" на  трирічний термін 
повноважень, який встановлюється з дня отримання дозволу на працевлаштування в Україні на 
посаду  в ПАТ "КРЕДОБАНК". На посаді Заступника Голови Правління з січня 2011 р.  
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згідно з ст.7.13.13, 7.13.14 Статуту ПАТ "КРЕДОБАНК" 18.07.2011 р. Спостережна Рада Банку 
постановила обрати Мірослава Кортаса  (паспорт ЕС 7117008 виданий 27.06.2011 р. Воєводою 
Мазовєцкі)  до складу Правління ПАТ "КРЕДОБАНК" на трирічний термін повноважень,  який 
встановлюється  з  дня  отримання  дозволу  на  працевлаштування  в  Україні  на  посаду  в  ПАТ 
"КРЕДОБАНК".  Попереднє  місце  праці:  Виконавчий  директор  Банку,  експерт  Департаменту 
розвитку аплікації PKO BP S.A.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.

Голова Правління Феськів І.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

  М. П. 

(дата) 
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