
Особлива інформація 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807862 

Повне найменування емітента: 
Публічне акціонерне товариство 

"КРЕДОБАНК" 

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КРЕДОБАНК" 

Організаційно-правова форма емітента за 

КОПФГ: 
Акціонерне товариство 

Місцезнаходження емітента:  

Поштовий індекс: 79026 

Область: Львівська 

Район: Франківський 

Населений пункт: м.Львів 

Вулиця: Сахарова 

Будинок: 78 

Корпус:  

Офіс / квартира:  

Міжміський код та телефон емітента: 0322972320 

Номер факсу емітента: 0322970837 

Веб-сайт емітента: www.kredobank.com.ua 

Найменування дії, щодо якої розкривається 

інформація: 

Інформація про зміну складу посадових 

осіб емітента 

Дата дії, щодо якої розкривається інформація 

(день, місяць, рік): 
25.04.2013 

 

      25 квітня 2013 року Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли 

рішення відкликати Спостережну Раду Банку:  

      Папєрскі Якуба - Заступника Голови Правління PKO Bank Polski - з посади Голови 

Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності не має. На посаді перебував з 11.2011р.  

      Бориса Павела - Виконавчого директора вертикалі розвитку корпорації і інвестицій PKO 

Bank Polski - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 

мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. На посаді перебував 

з 01.2011р.  

      Дзєконьскі Лукаша - експерта Департаменту фінансування інвестиційних проектів PKO 

Bank Polski - з посади Члена спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 

мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.На посаді перебував 

з 09.2008р.  

      Гапіньскі Єжи - Директора з питань співпраці з інформатики товариств групи PKO Bank 

Polski - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 

мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.На посаді з 01.2011р.  

      Косьміцку Магдалену - заступника Директора Департаменту планування і контролінгу 

PKO Bank Polski - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 

корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

       



      25 квітня 2013 року Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли 

рішення відкликати Ревізійну Комісію Банку:  

      Бадзяка Роберта - Заступника Голови Правління з фінансових питань ТзОВ "PKO BP 

Інвестиції" - з посади Голови Ревізійної Комісії Банку. Часткою в статутному капіталі 

емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. На посаді з 04.2011р.  

      Людвіняк Сабіну - начальника відділу PKO Bank Polski - з посади Заступника Голови 

Ревізійної комісії ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності не має. На посаді з 09.2004р.  

      Росьцішевську Анну - експерта PKO Bank Polski - з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 

за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 

діяльності не має. На посаді з 09.2008р.  

      Курек Беату - начальника відділу PKO Bank Polski - з посади Члена Ревізійної комісії 

ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 

службової діяльності не має. На посаді з 11.2006р.  

      Васяка Богдана - експерта PKO Bank Polski - з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 

за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 

діяльності не має. На посаді з 04.2011р.  

       

      25 квітня 2013 року в результаті кумулятивного голосування Річні Загальні збори 

акціонерів ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Спостережної ради терміном на 3 (три) 

роки, тобто до 26.04.2016р.:  

      Папєрскі Якуба - Заступника Голови Правління PKO Bank Polski - на посаду Голови 

Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності не має.  

      Обленковскі Яцека - Заступника Голови Правління PKO Bank Polski - на посаду 

Заступника Голови Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі 

емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

      Адамовіча Адріана - Директора Вертикалі Роздрібного продажу PKO Bank Polski - на 

посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі 

емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

      Бориса Павела - Виконавчого директора вертикалі розвитку корпорації і інвестицій PKO 

Bank Polski - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 

корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

      Дзєконьскі Лукаша - експерта Департаменту фінансування інвестиційних проектів PKO 

Bank Polski - на посаду Члена спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 

корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

      Гапіньскі Єжи - Директора з питань співпраці з інформатики товариств групи PKO Bank 

Polski - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 

мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

      Косьміцку Магдалену - заступника Директора Департаменту планування і контролінгу 

PKO Bank Polski - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 

корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  



       

      25 квітня 2013 року в результаті кумулятивного голосування Річні загальні збори 

акціонерів ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Ревізійної Комісії терміном на 3 (три) 

роки, тобто до 26.04.2016р.:  

      Івону Чуладу - Директора Департаменту PKO Bank Polski - на посаду Голови Ревізійної 

комісії ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності не має.  

      Людвіняк Сабіну - начальника відділу PKO Bank Polski - на посаду Заступника Голови 

Ревізійної комісії ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності не має.  

      Росьцішевську Анну - експерта PKO Bank Polski - на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 

за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 

діяльності не має.  

      Курек Беату - начальника відділу PKO Bank Polski - на посаду Члена Ревізійної комісії 

ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 

службової діяльності не має.  

      Васяка Богдана - експерта PKO Bank Polski - на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 

за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 

діяльності не має.  

      Старчиновску Інгу - експерта PKO Bank Polski - на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 

за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 

діяльності не має.  

      Згоди на розкриття паспортних даних посадові особи не надали. 



Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Назва 

уповноваженого 

органу 

емітента, 

який 

прийняв 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено 

або 

відсторонено) 

Посада* 

Строк, 

на який 

особу 

призначено 

(обрано) 

або строк, 

протягом 

якого особа 

обіймала 

посаду 

(роки) 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав)** 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента 

(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25.04.2013 Загальні збори звільнено Голова Спостережної Ради 1 Папєрскі Якуб - 0 

2 25.04.2013 Загальні збори звільнено Член Спостережної Ради 2 Борис Павел - 0 

3 25.04.2013 Загальні збори звільнено Член Спостережної Ради 4 Дзєконьскі Лукаш - 0 

4 25.04.2013 Загальні збори звільнено Член Спостережної Ради 2 Гапіньскі Єжи - 0 

5 25.04.2013 Загальні збори звільнено Член Спостережної Ради 1 
Косьміцка 

Магдалена 
- 0 

6 25.04.2013 Загальні збори звільнено Голова Ревізійної комісії 2 Бадзяк Роберт - 0 

7 25.04.2013 Загальні збори звільнено 
Заступник Голови Ревізійної 

комісії 
8 Людвіняк Сабіна - 0 

8 25.04.2013 Загальні збори звільнено Член Ревізійної комісії 4 Росьцішевска Анна - 0 

9 25.04.2013 Загальні збори звільнено Член Ревізійної комісії 6 Курек Беата - 0 

10 25.04.2013 Загальні збори звільнено Член Ревізійної комісії 2 Васяк Богдан - 0 

11 25.04.2013 Загальні збори обрано Голова Спостережної Ради 3 Папєрскі Якуб - 0 

12 25.04.2013 Загальні збори обрано 
Заступник Голови 

Спостережної Ради 
3 Обленковскі Яцек - 0 

13 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Спостережної Ради 3 Адамовіч Адріан - 0 

14 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Спостережної Ради 3 Борис Павел - 0 

15 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Спостережної Ради 3 Дзєконскі Лукаш - 0 



16 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Спостережної Ради 3 Гапіньскі Єжи - 0 

17 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Спостережної Ради 3 
Косьміцка 

Магдалена 
- 0 

18 25.04.2013 Загальні збори обрано Голова Ревізійної Комісії 3 Івона Чулада - 0 

19 25.04.2013 Загальні збори обрано 
Заступник Голови Ревізійної 

Комісії 
3 Людвіняк Сабіна - 0 

20 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Ревізійної Комісії 3 
Росьцішевська 

Анна 
- 0 

21 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Ревізійної Комісії 3 Курек Беата - 0 

22 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Ревізійної Комісії 3 Васяк Богдан - 0 

23 25.04.2013 Загальні збори обрано Член Ревізійної Комісії 3 Cтарчиновска Інга - 0 

 

  

Інформація про осіб, що підписують документ 

       

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації 

Посада керівника емітента Голова Правління 

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Крепак Дмитро Леонідович 




