
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  viktor.khimyak@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 
Загальними  зборами  ПАТ  "КРЕДОБАНК"  30.04.2010  р.  прийнято  рішення  відкликати  п. 
Войцеха Папєрака (паспорт серії AF №2001684, виданий 01.08.2002 р. Воєводою Лодзькім) з 
посади Члена Спостережної Ради Банку згідно поданої заяви. Часткою в статутному капіталі 
емiтента  не володіє.  Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини не  має.  На 
посаді перебував з вересня 2008 р.
Загальними  зборами  ПАТ  "КРЕДОБАНК"  30.04.2010  р.  прийнято  рішення  відкликати  п. 
Марека  Дзьвігая  (паспорт  серії  AW   №7125580,  виданий  03.11.2005 р.  Воєводою 
Дольношльонскі) з посади Члена Спостережної Ради Банку згідно поданої заяви. Часткою в 
статутному капіталі  емiтента  не  володіє.  Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi 
злочини не має. На посаді перебував з вересня 2009 р.
Загальними Зборами ПАТ "КРЕДОБАНК" 30.04.2010р.  на  підставі  п.6.4.16  Статуту  Банку 
прийнято рішення обрати п. Анну Жмигродську-Шиманську (паспорт серії АЕ № 7324600, 
виданий  20.07.2002  р.  Воєводою  Мазовєцкім),  директора  Департаменту  Капітальних 
інвестицій PKO Bank Polski S.A., на  посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" 
на три роки. Попередні посади: директор Департаменту обслуговування стратегічних клієнтів 
банку, директор Департаменту великих корпоративних клієнтів банку  .Часткою в статутному 
капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними Зборами ПАТ "КРЕДОБАНК" 30.04.2010р.  на  підставі  п.6.4.16  Статуту  Банку 
прийнято  рішення  обрати  п.  Якуба  Папєрскі  (паспорт  серії  ВМ  №  8780368,  виданий 
02.04.2001 р. Воєводою Мазовєцкім), Заступника Голови Правління PKO Bank Polski S.A., на 
посаду  Члена  Спостережної  Ради  ПАТ  "КРЕДОБАНК"  на  три  роки.  Попередні  посади: 
Голова Правління банку, голова Правління брокерської компанії, Виконавчий директор CFO 
банку  .Часткою  в  статутному  капіталі  емiтента  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 Іван Михайлович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

  М. П. 

(дата) 
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