Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807862
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"
Скорочене найменування емітента (за
ПАТ "КРЕДОБАНК"
наявності):
Організаційно-правова форма емітента за
Акціонерне товариство
КОПФГ:
Поштовий індекс:
79026
Область:
Львівська
Район:
Франківський
Населений пункт:
м.Львів
Вулиця:
Сахарова
Будинок:
78
Міжміський код та телефон емітента:
0322972320
Номер факсу емітента:
0322970837
Веб-сайт емітента:
www.kredobank.com.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається Інформація про факти лістингу / делістингу цінних
інформація:
паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація
08.07.2013
(день, місяць, рік):
Рішенням Котирувальної комісії №955 ПАТ "Українська біржа"від 05.07.2013р., акції прості
іменні ПАТ "КРЕДОБАНК" в кількості 191896946916шт., номінальна вартість цінних паперів, щодо
яких вчинена дія - 1918969 тис.грн.,форма існування бездокументарна, з 08.07.2013р. переведено до
2-го рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ "Українська біржа".
Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, до
загальної кількості цінних паперів - 100 %.
Дата реєстрації випуску цінних паперів - 26.01.2010р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 23/1/10.
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів- Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Акції прості іменні у бездокументарній формі ПАТ "КРЕДОБАНК" у кількості 191896946916 шт.
продовжують перебувати у лістингу. Акціонери Банку мають право:
- брати участь в управлінні Банком, брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів
особисто або через своїх повноважних представників;
- вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20
днів до дня cкликання Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених законодавством
України.
- отримувати інформацію про діяльність Банку, за винятком інформації, яка становить банківську
таємницю або є конфіденційною. Порядок надання та перелік такої інформації встановлюється
законодавством України та внутрішніми документами Банку;
- отримувати дивіденди. Про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів кожен акціонер,
який має право на отримання дивідендів, повідомляється простим або рекомендованим листом на
адресу, вказану у переліку або реєстрі акціонерів, складеного на дату, визначену Спостережною
Радою відповідно до законодавства України;
- вільно розпоряджатися акціями Банку, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством
України;
- переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій в кількості, пропорційній
частці акціонера у статутному капіталі Банку, у випадку приватного розміщення акцій Банку;
- у разі ліквідації Банку отримати частину його майна або вартість частини його майна,
пропорційну кількості належних їм акцій.
- Обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів підлягають
пропозиції акціонерів Банку, які сукупно є власниками пۥяти або більше відсотків простих акцій
Банку.
Акціонери, які сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Банку, мають
право вимагати:
- скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у будь-який час та з будь-якого приводу;
- проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Банку Ревізійною комісією, скликати
позачергові засідання Ревізійної комісії;
- проведення аудиторської перевірки діяльності Банку.
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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
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