
Вид інформації: Повідомлення про намір  скористатися правами,  передбаченими статтею 65-

2 Закону України "Про акціонерні товариства" 

 

 

Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК" (місцезнаходження 79026, м. Львiв, вул. 

Сахарова, 78, код  за ЄДРПОУ 09807862)  (надалі – Банк) повідомляє, що 15.01.2018р. 

отримало від Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski SA), який має 

у власності 224 063 171 008 простих іменних акції, що складає  99,629262% загальної кількості простих 

іменних акцій Банку, наступне повідомлення: 

 

 

11.01.2018 №DER-41/2018 

 

Повідомлення про намір  

скористатися правом  

на викуп акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» 

 

 
 Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski SA), який має у 

власності домінуючий контрольний пакет акцій ПАТ "КРЕДОБАНК" (далі по тексту – Банк), в 

порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в 

акціонерних товариствах" від 23.03.2017 р. повідомляє, що має намір скористатися своїм правом, 

передбаченим ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо обов`язкового продажу 

простих акцій акціонерами на його вимогу. 

 

PKO Bank Polski SA набув домінуючий контрольний пакет акцій Банку 26.07.2007 р. (98,1814% 

загальної кількості акцій) і станом на 11.01.2018 р. має у власності 224 063 171 008 акції або 99,629262% 

загальної кількості акцій Банку 

 

 

 

 

 

Структура власності PKO Bank Polski SA, який є власником домінуючого пакету акцій ПАТ 

"КРЕДОБАНК", станом на 11.01.2018 р. додається. 

 

 

 

Структура власності особи,  

що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її  

афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції 

Товариства) станом на 11.01.2018 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи  

Тип 

особи 

Тип 

участі 

у 

набутті 

доміну

ю-чого 

контро

ль-

ного 

пакета 

акцій 

Участь особи в 

товаристві, % 

Кінцевий 

бенефіціарний 

власник 

(контролер) 

особи (для 

юридичних 

осіб) 

Кількість акцій 

товариства, що 

належали 

третім особам 

до набуття 

особою 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

товариства 

пряма опосе-

редкова

на 

сукупн

а 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 PKO Bank Polski SA 

/ПКО Банк Полскі 

СА, 

місцезнаходження 

вул. Пулавска 15, 02-

515 Варшава, 

Республіка Польща, 

registered office in 

Warsaw, 15 

Puławska Str., 

Warsaw, 02-515, 

зареєстрований в 

Районному суді для 

м.ст.Варшава у 

Варшаві, ХІІІ 

Господарський 

Відділ Державного 

Судового Реєстру за 

номером  

0000026438   

 

ЮО 1 99,6292

62 

0 99,6292

62 

відсутній, 

оскільки 

засновник 

(учасник) – 

державний 

орган – Голова 

Ради 

Міністрів, 

Республіка 

Польща. 

0 

Заступник Голови Правління  

PKO Bank Polski SA  Якуб Папєрск 

Заступник Голови Правління 

PKO Bank Polski SA Рафал Антчак 

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

 

Голова Правлiння   

ПАТ "КРЕДОБАНК"       Ґжеґож Шатковскі. 

 

 


