
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Шатковскi Ґжегож 

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

  М.П.  05.06.2018 

(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 - 

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 05.06.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№107 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
07.06.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

www.kredobank.com.ua/about/akcioner.html 
в мережі 

Інтернет 
07.06.2018 

 (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 

04.06.2018 обрано 

Голова 

Спостережної 

Ради  

Папєрскi Якуб 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

04.06.2018 року Спостережна Рада ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняла рiшення про обрання Папєрскi Якуба Головою Спостережної Ради. 

Папєрскi Якуб - Заступник Голови Правлiння PKO Bank Polski SA. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк 

«Загальна ощадна каса» (PKO BP SA) на посадi Заступника Голови Правлiння. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Членом Спостережної 

Ради переобраний одноосiбним Рiшенням акцiонера PKO Bank Polski SA 26.04.2018 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

04.06.2018 обрано 

Заступник 

Голови 

Спостережної 

Ради 

Щесьняк Марек 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

04.06.2018 року Спостережна Рада ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняла рiшення про обрання Щесьняка Марека заступником Голови 

Спостережної Ради. Щесьняк Марек - Заступник Голови Правлiння PKO Bank Hipoteczny SA. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ 

«КРЕДОБАНК», Заступник Голови Правлiння, Директор Департаменту Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA); 

Заступник Голови Правлiння, АТ «РКО Iпотечний Банк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, 

вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переобраний 

одноосiбним Рiшенням акцiонера PKO Bank Polski SA 26.04.2018 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. 

04.06.2018 призначено 
Член 

Правлiння- 

Ващук Максим 

Володимирович 

- - 

- 
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 

директор 

Департаменту 

фiнансового 

монiторингу 

Зміст інформації: 

04.06.2018 року Спостережна Рада ПАТ "КРЕДОБАНК" призначила Ващука Максима Володимировича на посаду Члена Правлiння-

директора Департаменту фiнансового монiторингу ПАТ "КРЕДОБАНК" на новий 3-рiчний строк. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 

Член Правлiння-директор Департаменту; директор Департаменту Банку. Часткою в статутному капiталi Банку 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. 

 


