
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       Крепак Дмитро Леонiдович 

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

  
М.П. 

 

30.04.2015 

(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 032 2972309 

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 30.04.2015 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
Бюлетень. Цінні папери України №79 05.05.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
http://www.kredobank.com.ua/about/akcioner.html 

в мережі 

Інтернет 
05.05.2015 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.04.2015 звільнено 

Голова 

Спостережної 

Ради 

Папєрскi Якуб 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:  

Папєрскi Якуба - Заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski - з посади Голови Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. Переобраний на посаду 25.04.2013р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 звільнено 

Заступник 

Голови 

Спостережної 

ради 

Обленковскi Яцек 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Обленковскi Яцека - Заступника 

Голови Правлiння PKO Bank Polski - з посади Заступника Голови Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi 

не має. На посадi перебуває з 25.04.2013 р. Дозвiл на розкриття паспортних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 звільнено 

Член 

Спостережної 

ради 

Адамовiч Адрiан 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Адамовiча Адрiана - Директора 

Вертикалi Роздрiбного продажу PKO Bank Polski -з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi 

не має. На посадi перебуває з 25.04.2013 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 звільнено 

Член 

Спостережної 

Ради 

Борис Павел 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Бориса Павела - Виконавчого 

директора вертикалi розвитку корпорацiї i iнвестицiй PKO Bank Polski - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. Переобраний на посаду 25.04.2013р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 звільнено 

Член 

Спостережної 

Ради 

Дзєконьскi Лукаш 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Дзєконьскi Лукаша - експерта 

Департаменту фiнансування iнвестицiйних проектiв PKO Bank Polski - з посади Члена спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. Переобраний на посаду 25.04.2013р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 звільнено 

Член 

Спостережної 

Ради 

Гапiньскi Єжи 
- - 

- 
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Гапiньскi Єжи - Директора з питань 

спiвпрацi з iнформатики товариств групи PKO Bank Polski - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi не має. Переобраний на посаду 25.04.2013р. 

Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 звільнено 

Член 

Спостережної 

Ради 

Косьмiцка Магдалена 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Косьмiцку Магдалену - заступника 

Директора Департаменту планування i контролiнгу PKO Bank Polski - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. Переобрана на посаду 25.04.2013р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 обрано 

Голова 

Спостережної 

Ради 

Папєрскi Якуб 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 29.04.2015 р.обрали до складу Спостережної 

Ради термiном на 3 (три) роки : 

Папєрскi Якуба - Заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski - на посаду Голови Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Попереднi 

посади: Радник Голови правлiння PKO Bank Polski, Голова Правлiння Альянс Банк (Польща), Голова правлiння АТ Центральний маклерський 

дiм Пекао. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.04.2015 обрано 

Заступник 

Голови 

Спостережної 

Ради 

Обленковскi Яцек 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу 

Спостережної Ради термiном на 3 (три) роки Обленковскi Яцека - Заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski - на посаду Заступника 

Голови Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння АТ «БНП Парiбас/Фортiс Банк Польська. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 обрано 

Член 

Спостережної 

Ради 

Борис Павел 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу 

Спостережної Ради термiном на 3 (три) роки Бориса Павела - Виконавчого директора вертикалi розвитку корпорацiї i iнвестицiй PKO Bank 

Polski - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Попереднi посади: PKO Bank Polski , Радник голови Правлiння; АТ «АЙК 

Iнвестмент-Спiлка iнвестицiйних фондiв», голова правлiння. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 обрано 

Член 

Спостережної 

Ради 

Косьмiцка Магдалена 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29 квiтня 2015 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу 

Спостережної Ради термiном на 3 (три) роки Косьмiцку Магдалену - заступника Директора Департаменту планування i контролiнгу PKO Bank 

Polski - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 

за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 обрано 

Член 

Спостережної 

Ради 

Мош Марцiн 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу 

Спостережної Ради термiном на 3 (три) роки Мош Марцiна , директора бюро трансакцiй з капiталом PKO Bank Polski- на посаду Члена 

спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Попереднi посади: Директор, Група Фiнансових Iнституцiй (FIG), Барклайз, Вiцедиректор, Група 

Фiнансових Iнституцiй ABN AMRO. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 обрано 

Член 

Спостережної 

Ради 

Щесьняк Марек 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу 

Спостережної Ради термiном на 3 (три) роки Щесьняка Марека - Директора Департаменту Iнтеграцiї Ризику PKO Bank Polski S.A. - на посаду 

Члена спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Попереднi посади : Заступник Голови Правлiння ПАТ "КРЕДОБАНК" Директор Департаменту 

Ризику , Директор Департаменту Кредитного Ризику, заступник Директора Департаменту Ризику Малих i Середнiх Пiдприємств PKO Bank 

Polski S.A. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 обрано 

Член 

Спостережної 

Ради 

Кльоба Лев Гнатович 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу 

Спостережної Ради термiном на 3 (три) роки Кльобу Лева Гнатовича - доцента кафедри фiнансiв НУ "Львiвська Полiтехнiка" - на посаду Члена 

Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Попереднi посади: з 1994р. по 2010р. працював на рiзних посадах в ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

29.04.2015 обрано 

Член 

Спостережної 

ради 

Чухрай Наталiя Iванiвна 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

29 квiтня 2015 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу 

Спостережної Ради термiном на 3 (три) роки Чухрай Наталiю Iванiвну - проректора з наукової роботи НУ "Львiвська Полiтехнiка" - на посаду 

Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Попереднi посади: завiдувач кафедри НУ "Львiвська Полiтехнiка". Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

 


