
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК" 

 

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК", що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, 

повідомляє акціонерів про переважне право на придбання акцій, рішення про розміщення яких прийнято позачерговими 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «КРЕДОБАНК» 21.09.2015р. 

Переважне  право мають особи, котрі є акціонерами ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 21.09.2015р. 

Загальна кількість розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій складає 33 000 000 000 (Тридцять три мільярди) штук. 

Загальна номінальна вартість розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій складає 330 000 000 (Триста тридцять мільйонів) 

гривень 00 копійок. 

Ціна розміщення: 0,01 грн. (Нуль гривень одна копійка). 

Кожен акціонер – власник простих акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» має переважне право на придбання акцій додаткової 

емісії пропорційно частці належних йому простих акцій в загальній кількості емітованих ПАТ «КРЕДОБАНК» простих акцій 

станом на 21.09.2015р. 

У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складає не ціле число, така кількість 

акцій округлюється до цілого числа у бік зменшення.  

З урахуванням спрощеної процедури збільшення статутного капіталу у відповідності до Закону України «Про заходи, 

спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р. №78-VIII строк реалізації переважного 

права скорочується до одного дня. 
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на ім’я одного з наступних працівників ПАТ 

«КРЕДОБАНК»: 

- Крепака Дмитра Леонідовича – Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК»,  

- Шатковскі Гжегожа – Заступника Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК», 

- Малюка Юрія Валентиновича – Директора Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК», 

- Мацієвського В’ячеслава Миколайовича – Заступника Директора Департаменту організації Банку, стратегії і PR 

ПАТ «КРЕДОБАНК», 

- Багрія Назара Івановича – Начальника відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ 

«КРЕДОБАНК»  

(котрі далі по тексту разом іменуються «Уповноважені особи», а кожен окремо – «Уповноважена особа» у відповідних 

відмінках)  

заяву 22 вересня 2015 року. Така заява подається за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 особисто акціонером 

або його уповноваженим (відповідно до чинного законодавства України) представником та не може бути надіслана 

засобами поштового зв’язку, електронною поштою, факсом чи в інший спосіб. У заяві акціонери зобов’язані зазначити: 

- фізичні особи – резиденти України: прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер згідно з Державним 

реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (або інформацію про проставлення у паспорті 

відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера), адресу реєстрації та 

адресу фактичного проживання, серію та номер паспорту, дату видачі та назву органу, що його видав; 

- фізичні особи – нерезиденти: прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності), адресу фактичного проживання у своїй 

країні, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, 

громадянство, а також відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні; 

- юридичні особи – резиденти: повне найменування, код за ЄДРПОУ, юридичну та поштову адресу; 

- юридичні особи-нерезиденти: повне найменування мовою країни у якій зареєстрована юридична особа, 

транслітерацію такої назви, а також (при можливості) переклад його на українську мову, адресу місцезнаходження та 

поштову адресу, назву органу, що здійснив реєстрацію юридичної особи та номер чи код такої реєстрації, дату такої 

реєстрації.  

Заява обов’язково повинна містити кількість акцій, яку має намір придбати акціонер, що не повинна перевищувати 

кількість акцій, на яку акціонер має переважне право, та їх загальну вартість відповідно до ціни розміщення. 

Акціонер має право запропонувати у своїй заяві ціну акцій, що є вищою за ціну розміщення та оплатити акції за 

запропонованою ним ціною. 

У заявах, що надаються юридичними особами та представниками фізичних осіб, також зазначається прізвище, ім’я та 

по-батькові (при наявності) фізичної особи-представника, а також юридична підстава представництва (довіреність, статут і 

т.п.).  

Представники акціонерів також зобов’язані додати до заяви документи (або їх належним чином завірені копії), котрі 

підтверджують їхні повноваження. При наданні заяви акціонери також подають оригінали або належним чином завірені 

копії документів, що підтверджують наведені у заяві відомості про акціонерів. Крім того у заяві необхідно зазначити 

контактний телефон акціонера і уповноваженого представника. 

Заява, надана з порушенням вищезазначених вимог може бути повернута акціонерові без задоволення 

Уповноваженою особою не пізніше 2 (двох) робочих днів наступних за днем отримання. При цьому Уповноважена особа 

надає (або надсилає) акціонеру лист де вказує на порушення відповідних вимог, після чого акціонер має право повторно 

надавати заяву, виправивши вказані Уповноваженою особою зауваження.  

Належно оформлені заяви до яких додані усі необхідні документи реєструються уповноваженою особою в Журналі 

обліку заяв на реалізацію акціонерами свого переважного права. 

Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання переважного права не 

передбачається. У разі, якщо акціонер не подав заяву у строки, встановлені для реалізації акціонерами свого переважного 

права вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. 

Одразу після реєстрації заяви, але не пізніше кінця дня 22 вересня 2015 року, акціонер перераховує ПАТ 

«КРЕДОБАНК» кошти в сумі, що вказана у його заяві та дорівнює кількості акцій, на придбання якої має переважне право 

акціонер, помноженої на ціну розміщення акцій.  



Оплата вартості акцій здійснюється тільки грошовими коштами шляхом безготівкових розрахунків: виключно в 

національній валюті. Негрошові внески та внески у інших валютах в оплату акцій не приймаються.  

Кошти в національній валюті перераховуються на рахунок №5004401 у ПАТ «КРЕДОБАНК», код банку 325365, 

отримувач ПАТ «КРЕДОБАНК».  

Надлишкові кошти (понад ті, що вказані у заяві) або кошти, що були перераховані акціонерами без подання 

відповідної заяви, або особами, що не мають переважного права на придбання акцій, ПАТ «КРЕДОБАНК» поверне на 

рахунок, з якого ці кошти були сплачені, протягом трьох робочих днів з дня отримання. Відсотки на сплачені акціонерами 

кошти за акції з дати отримання таких коштів до дати їх повернення не нараховуються та не виплачуються. 

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та відповідно до суми внесених акціонером 

коштів Уповноважена особа видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів у 

день отримання коштів. 

Письмові зобов’язання видаються акціонерам особисто або їх уповноваженим представникам, після пред’явлення 

належним чином оформлених документів, що підтверджують їхні повноваження. У випадку, якщо акціонер (чи його 

представник) не звернувся до ПАТ «КРЕДОБАНК» у вищезазначений термін письмове зобов’язання надсилається 

рекомендованим поштовим відправленням на адресу, зазначену у заяві на придбання акцій. 

Додаткову інформацію Акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть отримати за номером телефону: (032) 297 23 15 

 

 


