
Титульний аркуш Повідомлення 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Крепак Дмитро Леонiдович 

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

  М.П.  
05.12.2013 

(дата) 

 

Особлива інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне 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.Львiв, 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 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 02.12.2013 

 (дата) 

2.2. Повідомлення № 229 Бюлетень. Цiннi папери України 04.12.2013 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
http://www.kredobank.com.ua/about/akcioner.html 

в мережі 

Інтернет 
04.12.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни (призначено або 

звільнено) 
Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.11.2013 призначено 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Щесьняк Марек 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку iз вiдкликанням 29.11.2013р. п.Мареком Щесьняком заяви про розiрвання Трудового Контракту та заяви про складення повноважень члена Правлiння ПАТ 

"КРЕДОБАНК" з 31.12.2013р., Спостережна Рада ПАТ "КРЕДОБАНК" 29.11.2013р. постановила скасувати рiшення Спостережної Ради вiд 31.10.2013р. стосовно 

розiрвання з ним трудового контракту. 

На посадi Заступника Голови Правлiння ПАТ "КРЕДОБАНК" перебуває з березня 2012 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

29.11.2013 звільнено 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Слива Бартоломiй 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

У зв'язку з прийняттям Спостережною Радою ПАТ "КРЕДОБАНК" рiшення вiд 29.11.2013р., Спостережна Рада Банку постановила скасувати рiшення вiд 31.10.2013р. 

стосовно обрання Заступником Голови Правлiння ПАТ "КРЕДОБАНК" п.Бартоломiя Сливи та припинити дiї, що пов'язанi iз отриманням згоди на працю в Українi . 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надала.  

 


