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 Ґжеґож

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

31.10.2018
(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. Ідентифікаційний код юридичної особи
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

31.10.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

№210 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

02.11.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://www.kredobank.com.ua/about/akcioner
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

02.11.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

призначено

незалежний
член
Спостережної
Ради

Ключний Артур

-

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

30.10.2018

Зміст інформації:
30.10.2018 року Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" (PKO BP S.A. м.Варшава), як єдиний акцiонер ПАТ "КРЕДОБАНК", з
метою приведення у вiдповiднiсть складу Спостережної Ради до вимог Законiв України "Про акцiонернi товариства" та "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть", прийняв рiшення про обрання третього незалежного члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" - Артура
Ключного строком до рiчних загальних зборiв в 2019 роцi. Протягом останнiх 5 рокiв працював: член Спостережної Ради, заступник Голови
Правлiння, радник ТзОВ PD Co; Заступник голови Правлiння ТзОВ "Arioco Consulting" (м.Варшава). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Акцiями ПАТ "КРЕДОБАНК" не володiє. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

