
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 
lesya.tykhan@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. 
Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

 
2. Текст повідомлення 

Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК" повідомляє про включення  акцій ПАТ 
"КРЕДОБАНК" до біржового реєстру ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" .
Дата дії: 02.02.2012 р.
Дія: лістинг.
Найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: Акції прості, 
номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) в кількості 191 896 946 916 штук.
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального 
розміру конкретного випуску цінних паперів :  100,00 %
Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що 
здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 26.01.2010 р. 
Свідоцтво № 23/1/10, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: Акції прості іменні у 
бездокументарній формі існування.
Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг 
фондової біржі цінних паперів емітента: Рішення Правління від 05.10.2011 р.

 
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.

В.о.Голови Правління    П. Майка

 (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

  М. П.  

(дата) 
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