
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 Гжегож 

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

  М.П.  24.04.2018 

(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 24.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№ 80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
26.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

https://www.kredobank.com.ua/about/akcioner 
в мережі 

Інтернет 
27.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 

товариства 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі або 

акціонером 

Повне 

найменування 

юридичної особи - 

власника пакета 

акцій або 

зазначення 

"фізична особа" 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - резидента), 

код/номер з торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави 

про реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера до зміни 

(у відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після 

зміни (у відсотках 

до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 24.04.2018 

Powszechna Kasa 

Oszczednosci Bank 

Polski Spolka 

Akcyjna (Польський 

Акцiонерний Банк 

"Загальна Ощадна 

Каса") 

KRS 0000026438 99.6293 100.00 

Зміст інформації: 

24.04.2018р. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" повiдомив про завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим 

продажем простих акцiй ПАТ "КРЕДОБАНК" акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, 

вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства", внаслiдок чого збiльшилась частка акцiонера Powszechna Kasa 

Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna (Польський Акцiонерний Банк "Загальна Ощадна Каса"), який знаходиться за адресою: ul. Pulawska 

15, 02-515, Warszawa, Rzeczpospolita Polska (вул. Пулавська, 15, 02-515, Варшава, Республiка Польща) та зареєстрований: Sud Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000026438 (Районний суд мiста-столицi 

Варшави, 13-й економiчний вiддiл Судового Реєстру Країни, номер KRS 0000026438).  

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета становить 100% (до 

змiни - 99,6293%). 

 


