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ПРОСПЕКТ 

емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне 

розміщення 

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 

1 Загальна інформація про емітента: 

1) повне найменування Публічне Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК» – українською 

мовою;  

Public Joint Stock Company „KREDOBANK” –  

англійською мовою; 

„KREDOBANK” Publiczna Spуіka Akcyjna – польською мовою 

2) скорочене найменування (за 

наявності) 

ПАТ «КРЕДОБАНК» – українською мовою  

JSC „KREDOBANK” – англійською мовою 

„KREDOBANK” S.А. – польською мовою 

3) код за ЄДРПОУ 09807862 

4) місцезнаходження 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78 

5) засоби зв'язку (телефон, факс, 

електронна пошта) 

Телефони:  

+38 032 297 27 79,  

+38 032 297 23 20,  

+38 032 297 23 26,  

Факс: 

+38 032 297 08 37,  

Електронна пошта: 

office@kredobank.com.ua  

nazar.bahriy@kredobank.com.ua  

6) дата державної реєстрації 

емітента; орган, що здійснив 

державну реєстрацію емітента 

31.03.1992р. зареєстровано акціонерне товариство “Західно-

Український Комерційний Банк”, яке за рішенням загальних зборів 

акціонерів від 17 серпня 2001 р. змінило назву на Акціонерне 

товариство «Кредит Банк (Україна)», а за рішенням загальних зборів 

акціонерів від 17 листопада 2005 р. змінило назву на Відкрите 

Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК".  

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 26 

листопада 2009р. у зв’язку із приведенням своєї діяльності у 

відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" 

товариство змінило назву на Публічне Акціонерне Товариство 

"КРЕДОБАНК". 

Публічне Акціонернe Товариство "КРЕДОБАНК" виступає 

правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого Акціонерного 

Товариства "КРЕДОБАНК", який в свою чергу виступає 

правонаступником всіх прав і зобов’язань Акціонерного товариства 

"Кредит Банк (Україна)" і Акціонерного товариства "Західно-

Український Комерційний Банк". 

Орган, що здійснив державну реєстрацію: Виконавчий комітет 

Львівської міської ради. 

7) предмет і мета діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК» створений для надання клієнтам банківських та 

інших фінансових послуг, здійснення іншої діяльності з метою 

одержання прибутку, забезпечення захисту законних інтересів 

вкладників і клієнтів Банку. 

Предметом діяльності Банку є надання на договірних умовах 

юридичним і фізичним особам банківських та інших фінансових 

послуг, які не заборонені законодавством України. 

8) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року 

народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи 

і посади на основному місці роботи: 

mailto:office@kredobank.com.ua
mailto:nazar.bahriy@kredobank.com.ua
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  голова та члени колегіального 

виконавчого органу або особа, 

яка здійснює повноваження 

одноосібного виконавчого 

органу 

Голова Правління: 

Крепак Дмитро Леонідович, 1971р.н.,  

освіта: вища, Московський державний інститут міжнародних відносин 

МЗС РФ (Російська Федерація), Уортонська школа бізнесу (США); 

кваліфікація: економіст з міжнародних економічних відносин зі 

знанням іноземної мови; фінанси; стратегічне управління; 

загальний стаж роботи: 15 років 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 роки 

основне місце роботи: ПАТ «КРЕДОБАНК», на посаді: Голова 

Правління. 

 

Перший Заступник Голови Правління  

Шатковскі Ґжеґож Станіслав, 1970р.н.,  

освіта: вища, Головна Торгова Школа (Республіка Польща);  

кваліфікація: магістр напрямку менеджмент; 

загальний стаж роботи: 16 років 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 9 місяців 

основне місце роботи: ПАТ «КРЕДОБАНК», на посаді: Перший 

Заступник Голови Правління. 

 

Заступник Голови Правління  

Раґан Дам’ян Мєчислав, 1968р.н.,  

освіта: вища, Головна торгівельна школа планування і статистики в 

Варшаві (Республіка Польща), Варшавський технологічний 

університет (Республіка Польща).  

кваліфікація: планування і фінансування національної економіки; 

ділове адміністрування;  

загальний стаж роботи: 17 років,  

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 9 місяців,  

основне місце роботи: ПАТ «КРЕДОБАНК», на посаді: Заступник 

Голови Правління.  

 

Заступник Голови Правління  

Кароль Островський, 1974р.н.,  

освіта: вища, Економічна академія ім.Оскара Лянге (Республіка 

Польща),  

кваліфікація: Фінанси і банківська справа. 

загальний стаж роботи: 18 років,  

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 місяці,  

основне місце роботи: ПАТ «КРЕДОБАНК», на посаді: Заступник 

Голови Правління. 

 

Член Правління-директор департаменту контролю і фінансового 

моніторингу  
Ващук Максим Володимирович, 1980р.н.,  

освіта: вища, Львівський національний університет ім. І. Франка, 

Тернопільська академія народного господарства, Львівський 

банківський інститут Національного Банку України; 

кваліфікація: юрист, економіст, магістр з банківської справи; 

загальний стаж роботи: 15 років,  

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 1 місяць. 

основне місце роботи: ПАТ «КРЕДОБАНК», на посаді: Член 

Правління-директор департаменту контролю і фінансового 

моніторингу. 

  голова та члени наглядової ради 

(за наявності) 
Голова Спостережної Ради: 

Папєрскі Якуб, 1972 р.н.,  

освіта: вища, Головна Торгова Школа (Республіка Польща),  
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кваліфікація: фінанси і банківська справа; 

загальний стаж роботи: 22 роки  

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 4 роки. 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Заступник Голови Правління 

 

Заступник Голови Спостережної Ради: 

Обленковскі Яцек, 1965 р.н.,  

освіта: вища, Педагогічна Школа в Ольштині, Університет Навари 

(Королівство Іспанія);  

кваліфікація: історія і дипломатія, курс маклера, програма 

менеджменту підвищеного рівня (AMP); 

загальний стаж роботи: 24 роки; 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»:  2 роки; 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A., на посаді: Заступник 

Голови Правління 

 

Член Спостережної Ради:  

Борис Павел, 1977р.н.,  

освіта: вища, Головна Торгова Школа у Варшаві (Республіка Польща),  

кваліфікація: фінанси і банківська справа; 

загальний стаж роботи: 11 років; 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 4 роки; 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Виконавчий директор вертикалі розвитку корпорації і 

інвестицій 

 

Член Спостережної Ради:  

Косьміцка Маґдалена, 1974 р.н.,  

освіта: вища, Головна торгова школа (Республіка Польща),  

кваліфікація: кількісні методи і інформаційні системи,  

загальний стаж роботи: 15 років; 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 3 роки; 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Заступник Директора Департаменту Планування і Контролінгу 

 

Член Спостережної Ради: 

Мош Марцін, 1978 р.н.,  

освіта: вища, Головна Торгова Школа (Республіка Польща),  

кваліфікація: магістр економіки,  

загальний стаж роботи: 14 років, 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 місяці, 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Директор Бюро Трансакцій з Капіталом 

 

Член Спостережної Ради: 

Щесьняк Марек, 1977 р.н.,  

освіта: вища, Лодзький університет (Республіка Польща),  

кваліфікація: кандидат економічних наук,  

загальний стаж роботи: 16 років,  

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 місяці 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Директор Департаменту Інтеграції Ризику 

 

Член Спостережної Ради: 

Кльоба Лев Гнатович, 1953 р.н.,  

освіта: вища, Львівський політехнічний інститут,  

кваліфікація: кандидат економічних наук 
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загальний стаж роботи: 47 років,  

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 місяці 

основне місце роботи: Національний університет „Львівська 

політехніка”, на посаді: доцент Кафедри фінансів. 

 

Член Спостережної Ради: 

Чухрай Наталія Іванівна, 1964 р.н. 

освіта: вища, Львівська політехніка,  

кваліфікація: Доктор економічних наук. 

загальний стаж роботи: 28 років,  

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 місяці, 

основне місце роботи: Національний університет «Львівська 

політехніка», на посаді: проректор з наукової роботи. 

  ревізор або голова та члени 

ревізійної комісії (за наявності) 
Голова Ревізійної комісії: 

Чулада Івона, 1969 р.н.,  

освіта: вища, Головна Торгова Школа (Республіка Польща),  

кваліфікація: економічна теорія, 

загальний стаж роботи: 20 років, 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 роки, 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Директор Департаменту Розвитку Корпорації. 

 
Заступник Голови Ревізійної комісії: 

Людвіняк Сабіна, 1956 р.н.,  

освіта: вища, Політехніка (Республіка Польща),  

кваліфікація: Економіка – банківська справа 

загальний стаж роботи: 37 років 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 2 роки 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Начальник відділу 

 
Член Ревізійної комісії: 

Росьцішевска Анна, 1971 р.н. 

освіта: вища, Головна Торгова Школа(Республіка Польща),  

кваліфікація: Фінанси і статистика,  

загальний стаж роботи: 19 років 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 4 роки 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Експерт 

 

Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії: 

Курек Беата, 1961 р.н.,  

освіта: вища, Головна Торгова Школа (Республіка Польща),  

кваліфікація: Банківська справа і фінанси 

загальний стаж роботи: 35 років 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 4 роки 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Начальник відділу 

 

Член Ревізійної комісії: 

Васяк Богдан, 1948 р.н.,  

освіта: вища, Варшавська Політехніка, (Республіка Польща),  

кваліфікація: Фінансовий аналітик 

загальний стаж роботи: 35 років 

стаж роботи на посаді у ПАТ «КРЕДОБАНК»: 4 роки 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Експерт 
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Член Ревізійної комісії: 
Cтарчиновска Інґа, 1972 р.н.,  

освіта: вища, Варшавський Університет (Республіка Польща) - основна 

освіта, Головна Торгівельна Школа (Республіка Польща) - друга освіта,  

кваліфікація: Право і Адміністрування, Інвестиційна діяльність, ринок 

капіталу 

загальний стаж роботи: 18 років 

стаж роботи на посаді у ПАТ КРЕДОБАНК: 2 роки 

основне місце роботи: PKO Bank Polski S.A. (Республіка Польща), на 

посаді: Експерт. 

  корпоративний секретар (за 

наявності) 

У ПАТ «КРЕДОБАНК» відсутня посада корпоративного секретаря. 

  головний бухгалтер (за 

наявності) 

Лотоцький Василь Володимирович, 1967р.н.,  

освіта: вища, Львівський лісотехнічний інститут, Львівська Комерційна 

Академія,  

кваліфікація: економіст, інженер садово-паркового будівництва,  

загальний стаж роботи: 24 роки,  

стаж роботи на посаді у ПАТ КРЕДОБАНК: 18 роки,  

основне місце роботи: ПАТ «КРЕДОБАНК», на посаді: Головний 

бухгалтер  

9) відомості про середньомісячну 

заробітну плату членів 

колегіального виконавчого 

органу або особи, яка здійснює 

повноваження одноосібного 

виконавчого органу, за останній 

квартал та завершений 

фінансовий рік, що передував 

року, в якому подаються 

документи 

Середньомісячна заробітна плата членів Правління за 2014р. склала 

211 539 грн. 

Середньомісячна заробітна плата членів Правління за 2-й квартал 2015р. 

склала 375 555 грн. 

10) інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій: 

  повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 

  місцезнаходження Україна, 01001 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3 

  код за ЄДРПОУ 30370711 

  реквізити договору про 

обслуговування емісії акцій 

емітента (номер, дата 

укладення) 

Договір №Е-8548/п про обслуговання емісії цінних паперів, від 05 

вересня 2013р. 

  номер і дата видачі ліцензії на 

провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку 

- депозитарної діяльності, а 

саме депозитарної діяльності 

депозитарію цінних паперів 

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів не підлягає 

ліцензуванню. 

11) інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 

  повне найменування і код за 

ЄДРПОУ аудиторської фірми 

або прізвище, ім'я та по батькові 

аудитора 

 Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 

«Украудит ХХІ – Захід», ЄДРПОУ 30203617 

  місцезнаходження або місце 

проживання 

79000, Україна, м. Львів, вул. С. Томашівського, 5/1 

  реквізити свідоцтва про 

внесення до реєстру 

Свідоцтво П 000070, реєстраційний номер свідоцтва: 70, строк дії: з 

02.04.2013р. до 24.02.2016р. 
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аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські 

перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів 

(якщо емітент є професійним 

учасником ринку цінних 

паперів) 

  реквізити свідоцтва про 

включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською 

палатою України 

Свідоцтво №2010 від 18.05.2001р. 

12) відомості про участь емітента в 

асоціаціях, консорціумах, 

концернах, корпораціях, інших 

об'єднаннях підприємств 

ПАТ «КРЕДОБАНК» є членом наступних об’єднань, професійних 

асоціацій та саморегулівних організацій в Україні: 

1.Асоціації банків Львівщини; 

2.Асоціації «Фондове партнерство»; 

3.Асоціації «Українські фондові торговці»; 

4.Професійній Асоціації Реєстраторів та Депозитаріїв; 

5.Представництві «Польсько-Української Господарчої Палати»; 

6.Міжнародному товаристві польських підприємців; 

7.Львівській торгово-промисловій палаті; 

8.Асоціації платників податків України; 

9.Асоціації «УкрСВІФТ»; 

10.Асоціації «ЄМА». 

Членство ПАТ «КРЕДОБАНК» у вказаних об’єднаннях та асоціаціях 

не накладає обмежень на фінансово-господарську самостійність 

банку. 

Крім того, ПАТ «КРЕДОБАНК» є учасником Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб - державної, спеціалізованої установи, яка 

виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів 

фізичних осіб. Участь банку в Фонді регламентується Законом 

України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”. 

ПАТ "КРЕДОБАНК" входить в склад міжнародної банківської групи 

РКО Вank Рolski. Учасники цієї групи розташовані на території 

Республіки Польща, України та Швеції (контролер групи – РКО Вank 

Рolski S.A. знаходиться в Республіці Польща, м.Варшава, вул. 

Пулавська, 15). 

Група займається наданням фінансових послуг. ПАТ "КРЕДОБАНК" 

приймає участь в цій групі з 2004р. і контролюється РКО ВР (99,5% 

статутного капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" належить РКО ВР). Інші 

учасники групи не мають часток в статутному капіталі ПАТ 

"КРЕДОБАНК". ПАТ "КРЕДОБАНК" зобовʼязаний проводити аудит 

своєї звітності, підготовленої згідно облікових політик Групи РКО 

Вank Рolski S.A. 

У 2013 році Комісія Національного банку України з питань нагляду 

та регулювання діяльності банків визнала ПАТ "КРЕДОБАНК" 

учасником банківської групи (рішення від 12.07.2013 р. №490). ПАТ 

«КРЕДОБАНК» погоджений як відповідальна особа банківської 

групи, а іншими її учасниками є ТОВ «Фінансова компанія «ІДЕА 

КАПІТАЛ» та ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції». 

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента: 

1) розмір статутного капіталу 

товариства на дату прийняття 

рішення про приватне 

розміщення акцій 

1 918 969 469,16 гривень 

2) номінальна вартість і загальна 

кількість акцій 

191 896 946 916 акцій номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна, 

загальною номінальною вартістю 1 918 969 469,16 гривень 
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3) кількість розміщених 

товариством акцій кожного 

типу 

191 896 946 916 простих іменних акцій 

4) кількість розміщених 

товариством привілейованих 

акцій кожного класу (у разі 

розміщення привілейованих 

акцій кількох класів) 

ПАТ «КРЕДОБАНК» не здійснювало розміщення привілейованих 

акцій 

5) кількість акціонерів на дату 

прийняття рішення про 

розміщення акцій 

 6 878 

6) інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення 

акцій: 

  кількість ПАТ «КРЕДОБАНК» не має викуплених акцій на дату прийняття 

рішення про розміщення акцій 

  тип ПАТ «КРЕДОБАНК» не має викуплених акцій на дату прийняття 

рішення про розміщення акцій 

  клас (за наявності 

привілейованих акцій кількох 

класів) 

ПАТ «КРЕДОБАНК» не має викуплених акцій на дату прийняття 

рішення про розміщення акцій 

  форма випуску ПАТ «КРЕДОБАНК» не має викуплених акцій на дату прийняття 

рішення про розміщення акцій 

  форма існування ПАТ «КРЕДОБАНК» не має викуплених акцій на дату прийняття 

рішення про розміщення акцій 

7) кількість акцій, що перебувають 

у власності членів виконавчого 

органу емітента або особи, яка 

здійснює повноваження 

одноосібного виконавчого 

органу 

Ващук Максим Володимирович - Член Правління-директор 

департаменту контролю і фінансового моніторингу - володіє простими 

іменними акціями ПАТ «КРЕДОБАНК» в кількості 12 700 штук, 

загальною номінальною вартістю 127,00 грн., що складає 0,000007% у 

статутному капіталі ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Інші Члени Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» не мають у власності 

акцій ПАТ «КРЕДОБАНК»  

8) перелік власників пакетів акцій 

(10 відсотків і більше) із 

зазначенням відсотка та 

кількості акцій кожного 

власника 

 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA 

AKCYJNA (ПОЛЬСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЗАГАЛЬНА 

ОЩАДНА КАСА»), що знаходиться за адресою: Республіка Польща, 

02-515, м.Варшава, вул. Пулавська, 15 володіє 99,5655% акцій ПАТ 

«КРЕДОБАНК» в кількості 191 063 171 008 штук 

3 Інформація про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій 

емітента (щодо кожного 

випуску) із зазначенням 

реквізитів свідоцтв про 

реєстрацію випусків акцій, 

органів, що видали відповідні 

свідоцтва, номінальної вартості, 

кількості кожного типу 

розміщених товариством акцій, 

у тому числі кількості кожного 

класу привілейованих акцій (у 

разі розміщення привілейованих 

акцій), загальної суми випуску, 

форми випуску акцій, форми 

існування 

ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснив двадцять емісій акцій. Збільшення 

статутного капіталу шляхом випуску додаткових акцій належним 

чином зареєстровані. Усі акції, номінальна вартість, яких формує 

статутний капітал, повністю оплачені за ціною, що не менше їх 

номінальної вартості. На всі випуски акцій відповідні державні 

органи видали "Свідоцтва про реєстрацію випусків акцій", а саме: 

• Міністерство фінансів України за № 011/1/92 від 28.04.92 р. на 

першу емісію на загальну номінальну вартість 50 000 000 крб., що 

поділена на прості іменні акції в кількості 500 000 шт. номінальною 

вартістю 100 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України за № 23/1/93 від 15.02.93 р. на другу 

емісію на загальну номінальну вартість 16 700 000 крб., що поділена 

на прості іменні акції в кількості 167 000 шт. номінальною вартістю 

100 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України за № 47/1/93 від 14.04.93 р. на третю 

емісію на загальну номінальну вартість 92 200 000 крб., що поділена 

на прості іменні акції в кількості 92 200 шт. номінальною вартістю 1 

000 крб. кожна; 



8 
 

В зв’язку з виведенням в Україні з обігу купюри номіналом 100 крб. 

за рішенням загальних зборів акціонерів відбулася деномінація акцій 

у десять разів, тобто кожні 10 акцій першого та другого випусків 

номіналом 100 крб. дорівнюють одній акції номіналом 1 000 крб. 

Відповідно раніше видані Міністерством фінансів України 

“Свідоцтва” від 28 квітня 1992 р. під № 011/1/92 та від 15 лютого 

1993 року під № 23/1/93 були анульовані, а вказане “Свідоцтво” № 

47/1/93 від 14 квітня 1993 р. видано Міністерством фінансів України 

на всі акції першої, другої та третьої емісії на загальну номінальну 

вартість 158 900 000 крб., що поділена на 158 900 простих іменних 

акцій номінальною вартістю 1 000 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України за № 177/1/93 від 08.10.93 р. на 

четверту емісію на загальну номінальну вартість 410 358 000 крб., що 

поділена на прості іменні акції в кількості 410 358 шт. номінальною 

вартістю 1 000 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України за № 284/1/93 від 14.12.93 р. на п’яту 

емісію на загальну номінальну вартість 1 430 742 000 крб., що 

поділена на прості іменні акції в кількості 1 430 742 шт. номінальною 

вартістю 1 000 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України за № 401/1/94 від 28.10.94 р. на 

шосту емісію на загальну номінальну вартість 11 425 667 000 крб., що 

поділена на прості іменні акції в кількості 11 425 667 шт. 

номінальною вартістю 1 000 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України за № 268/1/95 від 19.07.95 р. на 

сьому емісію на загальну номінальну вартість 65 380 080 000 крб., що 

поділена на прості іменні акції в кількості 65 380 080 шт. 

номінальною вартістю 1 000 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України за № 587/1/95 від 20.12.95 р. на 

восьму емісію на загальну номінальну вартість 155 194 253 000 крб., 

що поділена на прості іменні акції в кількості 155 194 253 шт. 

номінальною вартістю 1 000 крб. кожна; 

• Міністерство фінансів України - на дев’яту емісію на загальну 

номінальну вартість 266 613 438 000 крб., що поділена на прості 

іменні акції в кількості 266 613 438 шт. номінальною вартістю 1 000 

крб. кожна; 

В зв’язку з проведеною в Україні грошовою реформою всі раніше 

видані “Свідоцтва про реєстрацію” з першої по восьму емісію 

(включно) втратили чинність; прості іменні акції з першої по восьму 

емісію (включно) емісій номінальною вартістю 1 000 крб. кожна були 

деноміновані в прості іменні акції номінальною вартістю 0,01 грн. 

кожна. 

Відповідно до вищевказаного, “Свідоцтво про реєстрацію” за № 

438/1/96 від 30.09.96 р. було виписано Міністерством фінансів 

України на загальну номінальну вартість 5 006 134, 38 грн., що 

поділена на прості іменні акції з першого по дев”ятий (включно) 

емісії в кількості 500 613 438 шт. номінальною вартістю 0, 01 грн. 

кожна. 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

742/1/97 від 25.09.97 р. на десяту емісію на загальну номінальну 

вартість 820 900, 28 грн., що поділена на прості іменні акції в 

кількості 82 090 028 шт. номінальною вартістю 0, 01 грн. кожна; 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

275/1/98 від 26.05.98 р. на одинадцяту емісію на загальну номінальну 

вартість 1 494 534, 17 грн., що поділена на прості іменні акції в 

кількості 149 453 417 шт. номінальною вартістю 0, 01 грн. кожна; 

Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку видало “Свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій” за № 110/13/1/98 від 22.07.98 року на загальну 
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номінальну вартість 7 321 568, 83 грн., що включає прості іменні акції 

з першої по одинадцяту емісію (включно) в кількості 732 156 883  

штуки номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Форма випуску - 

бездокументарна. Відповідно, “Свідоцтво про реєстрацію випуску 

акцій” за №438/1/96 від 30.09.96 р., видане Міністерством фінансів 

України, а також “Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій” за 

№742/1/97 від 25.09.97 р. та за №275/1/98 від 26.05.98р., видані 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, втратили 

чинність. 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

218/1/99 від 14.06.99 р. на загальну номінальну вартість 13 696 718, 83 

грн., що включає прості іменні акції з першої по дванадцяту емісію 

(включно) в кількості 1 369 671 883 штуки номінальною вартістю 0,01 

грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. 

Відповідно “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за 

№110/13/1/98 від 22.07.98 р., видане Львівським територіальним 

управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

втратило чинність. 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

640/1/99 від 16.12.99 р. на загальну номінальну вартість 56 036 669,16 

грн., що включає прості іменні акції з першої по тринадцяту емісію 

(включно) в кількості 5 603 666 916 штуки номінальною вартістю 0,01 

грн. кожна. Форма випуску - бездокументарна. 

Відповідно, “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за №218/1/99 

від 14.06.99 р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

• Державна комісії з цінних паперів та фондового ринку за № 67/1/01 

від 05.02.2001 р. на загальну номінальну вартість 75 086 669,16 грн., 

що включає прості іменні акції з першої по чотирнадцяту емісії 

(включно) в кількості 7 508 666 916 штук номінальною вартістю 0,01 

грн. Форма випуску - бездокументарна. 

Відповідно, “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за №640/1/99 

від 16.12.99 р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

• Державноа комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

186/1/02 від 25.04.2002 р. на загальну номінальну вартість 

143 549 469,16 грн., що включає прості іменні акції з першої по 

п’ятнадцяту емісії (включно) в кількості 14 354 946 916 штук 

номінальною вартістю 0, 01 грн. кожна. Форма випуску – 

бездокументарна. 

Відповідно “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за № 67/1/01 

від 05.02.2001 р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

407/1/06 від 20.09.2006 р. на загальну номінальну вартість 

219 299 469,16 грн., що включає прості іменні акції з першої по 

шістнадцяту емісію (включно) кількості 21 929 946 916 штук 

номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Форма випуску – 

бездокументарна. 

Відповідно “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за № 186/1/02 

від 25.04.2002 р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за №247/1/07 

від 12.06.2007р. на загальну номінальну вартість 396 049 469, 16 грн., 

що включає прості іменні акції з першої по сімнадцяту емісію 

(включно) в кількості 39 604 946 916 штук, номінальною вартістю 

0,01 грн. кожна. Форма випуску – бездокументарна. 

Відповідно “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за № 407/1/06 
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від 20.09.2006 р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

446/1/08 від 11.11.2008р. на загальну номінальну вартість 

526 869 469,16 грн., що включає прості іменні акції з першої по 

вісімнадцяту емісію (включно) в кількості 52 686 946 916 штук 

номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Форма випуску – 

бездокументарна. 

Відповідно “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за №247/1/07 

від 12.06.2007р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

• Державна комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 

82/1/09 від 26.03.2009р. на загальну номінальну вартість 

1 550 969 469,16 грн., що включає прості іменні акції першої по 

дев’ятнадцяту емісії (включно) в кількості 155 096 946 916 штук 

номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Форма випуску – 

бездокументарна. 

Відповідно “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за №446/1/08 

від 11.11.2008р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за № 

23/01/10 від 26.01.2010р. на загальну номінальну вартість 

1 918 969 469,16 грн., що включає  прості іменні акції з першої по 

двадцяту емісії (включно) емісій в кількості 191 896 946 916 штук 

номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Форма випуску – 

бездокументарна. 

Відповідно “Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій” за №82/1/09 

від 26.03.2009р., видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, втратило чинність. 

2) інформація про облігації 

емітента (щодо кожного 

випуску) із зазначенням 

реквізитів свідоцтв про 

реєстрацію випусків облігацій, 

органів, що видали відповідні 

свідоцтва, виду облігацій, 

кількості облігацій, номінальної 

вартості облігації, загальної 

суми випуску, форми випуску, 

форми існування 

Емітентом здійснено три випуски процентних іменних облігацій у 

бездокументарній формі, а саме:  

 Перший випуск в кількості 12 000 (дванадцять тисяч) штук, 

номінальною вартістю 1 000 (тисяча) гривень кожна, на загальну 

номінальну вартість 12 000 000, 00 (дванадцять мільйонів) гривень 

зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку за № 56/2/01 від 28.09.2001 р. (Серія «А», 4 000 (чотири тисячі) 

штук на загальну номінальну вартість 4 000 000, 00 (чотири мільйони) 

гривень, термін обігу: з 15.10.2001 р. по 15.04.2002 р.); за № 57/2/01 від 

28.09.2001 р. (Серія «В», 4 000 (чотири тисячі) штук на загальну 

номінальну вартість 4 000 000, 00 (чотири мільйони) гривень, термін 

обігу: з 15.10.2001 р. по 15.07.2002 р.) та за № 58/2/01 від 28.09.2001 р. 

(Серія «С» 4 000 (чотири тисячі) штук на загальну номінальну вартість 

4 000 000, 00 (чотири мільйони) гривень, термін обігу: з 15.10.2001 р. 

по 15.10.2002 р.). Облігації першого випуску серій «А», «В» та «С» 

погашені повністю. 

 Другий випуск в кількості 20 530 (двадцять тисяч п’ятсот 

тридцять) штук, номінальною вартістю 1 000 (тисяча) гривень кожна, 

на загальну номінальну вартість 20 530 000, 00 (двадцять мільйонів 

п’ятсот тридцять тисяч) гривень зареєстрований Державною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку за № 30/2/03 від 03.04.2003 р. 

(Серія «А», 5 000 (п’ять тисяч) штук на загальну номінальну вартість 

5 000 000, 00 (п’ять мільйонів) гривень, термін обігу: з 22.04.2003 р. по 

20.01.2004 р., випуск скасовано Розпорядженням № 09 - С - О від 

28.05.2004 р.); за № 31/2/03 від 03.04.2003 р. (Серія «В», 10 000 (десять 

тисяч) штук на загальну номінальну вартість 10 000 000, 00 (десять 

мільйонів) гривень, термін обігу: з 22.04.2003 р. по 20.04.2004 р., 

випуск скасовано Розпорядженням № 10 – С – О від 28.05.2004 р.) та за 
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№ 60/2/04 від 07.06.2004 р. (Серія «С», 5 530 (п’ять тисяч п’ятсот 

тридцять) штук на загальну номінальну вартість 5 530 000, 00 (п’ять 

мільйонів п’ятсот тридцять тисяч) гривень, термін обігу: з 22.04.2003 р. 

по 19.10.2004 р.; дане «Свідоцтво» містить інформацію про втрату 

чинності раніше виданого Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку «Свідоцтва про реєстрацію» випуску облігацій серії 

«С» за № 32/2/03 від 03.04.2003 р. в кількості 10 000 (десять тисяч) 

штук на загальну номінальну вартість 10 000 000, 00 (десять мільйонів) 

гривень, термін обігу: : з 22.04.2003 р. по 19.10.2004 р., випуск 

скасовано Розпорядженням № 33 – С – О від 11.11.2004р.).  

Облігації другого випуску серій «А», «В» та «С» погашені повністю.  

 Третій випуск серія «А» в кількості 25 000 (двадцять п‘ять 

тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна, 

на загальну номінальну вартість 25 000 000, 00 (двадцять п’ять 

мільйонів) гривень зареєстрований Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку за №19/2/07 від 30.01.2007р., серія «А», 

термін обігу: з 20.02.2007 по 20.02.2012. Облігації третього випуску 

серії «А» погашені повністю. 

 Третій випуск серія «В» в кількості 50 750 (п‘ятдесят тисяч 

сімсот п‘ятдесят) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) 

гривень кожна, на загальну номінальну вартість 50 750 000, 00 

(п‘ятдесят мільонів сімсот п‘ятдесят тисяч) гривень зареєстрований 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за 

№510/2/08 від 25.07.2008 р., серія «В», термін обігу: з 25.07.2008 р. по 

20.06.2013 р. Облігації третього випуску серії «В» погашені повністю. 

3) інформація про інші цінні 

папери, розміщені емітентом, із 

зазначенням реквізитів свідоцтв 

про реєстрацію випусків цінних 

паперів, органів, що видали 

відповідні свідоцтва, виду 

цінних паперів, кількості, 

номінальної вартості, загальної 

суми випуску, форми випуску, 

форми існування 

ПАТ «КРЕДОБАНК» не здійснював розміщення інших цінних паперів 

ніж акції та облігації 

4) відомості про фондові біржі, на 

яких продавались або 

продаються цінні папери 

емітента (у разі здійснення 

таких операцій) 

Станом на 30.06.2015р. акції ПАТ «КРЕДОБАНК» включені до 

біржового списку (без включення до біржового реєстру) наступних 

фондових бірж: 

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА 

ПФТС", код за ЄДРПОУ: 21672206, адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 

будинок 42-44. 

2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", 

код за ЄДРПОУ: 36184092, адреса: м. Київ, вул. Шовковична, будинок 

42-44. 

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан: 

1) чисельність штатних 

працівників (станом на останнє 

число кварталу, що передував 

кварталу, в якому подаються 

документи) 

 Станом на 30.06.2015р. чисельність штатних працівників ПАТ 

«КРЕДОБАНК» склала: 1991 

2) перелік ліцензій (дозволів) 

емітента на провадження певних 

видів діяльності із зазначенням 

терміну закінчення їх дії 

Станом на 30.06.2015р. ПАТ «КРЕДОБАНК» має сім ліцензій: 

 

1. Вид діяльності: Надання банківських послуг, визначених статтею 47 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

Номер ліцензії (дозволу): 43 

Дата видачі: 11.10.2011 

Державний орган, що видав: Національний банк України 
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Дата закінчення дії ліцензії (дозволу): необмеженийВид діяльності:  
 

2. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – 

(Андеррайтинг) 

Номер ліцензії (дозволу): Серія АЕ №185275 

Дата видачі: 07.11.2012 

Державний орган, що видав: Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу): необмежений 

 

3. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – 

депозитарна діяльність (дилерська діяльність) 

Номер ліцензії (дозволу): Серія АЕ №185274 

Дата видачі: 07.11.2012 

Державний орган, що видав: Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу): необмежений 
 

4. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – 

діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність) 

Номер ліцензії (дозволу): Серія АЕ №185273 

Дата видачі: 07.11.2012 

Державний орган, що видав: Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу): необмежений 

 

5. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – 

депозитарна діяльність  

Номер ліцензії (дозволу): Серія АЕ №286595 

Дата видачі: 10.10.2013 

Державний орган, що видав: Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу): необмежений 

 
6. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій згідно Додатку 

Номер ліцензії (дозволу): 43 

Дата видачі: 11.10.2011 

Державний орган, що видав: Національний банк України 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу): необмежений 
 
7. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – 

депозитарна діяльність (діяльність із зберігання активів інститутів 

спільного інвестування) 

Номер ліцензії (дозволу): Серія АЕ №286596 

Дата видачі: 10.10.2013 

Державний орган, що видав: Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу): необмежений 

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються 

документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про: 

  обсяг основних видів продукції 

(послуг, робіт), що виробляє 

(надає, здійснює) емітент 

 За переліком видів діяльності, які здійснює Банк, та груп клієнтів, що 

ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів, 

ПАТ «КРЕДОБАНК» є універсальною кредитно-фінансовою 

установою та має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової 

діяльності. 

Головним джерелом процентних доходів банку є доходи від кредитів 

наданих клієнтам, які станом на 01.07.2015 року становили 4 084,2 
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млн.грн. та за якими отримано процентних доходів в сумі 259, 9 

млн.грн. (66% всіх процентних доходів). 

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі банку (63%) 

становлять кредити, надані підприємствам і організаціям. Станом на 

01.07.2015 р. обсяг кредитів наданих юридичним особам становив 

2 582,2 млн.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 157, 4 

млн..грн.  

Позики надані населенню станом на 01.07.2015р. становили 1 502,0 

млн.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 102,5 млн.грн. 

Процентні доходи від розміщення коштів в інших банках склали 3% 

всіх процентних доходів і становили станом на 01.07.2015р. 13, 1 

млн.грн. 

Іншим джерелом доходів банку є комісійні доходи (станом на 

01.07.2015р. становили 115,1млн.грн.), які отримуються від: 

розрахунково-касового обслуговування; 

кредитного обслуговування ; 

операцій на валютному ринку; 

операцій з банками; 

позабалансових операцій. 

Головним джерелом комісійних доходів банку (74 % всіх комісій) є 

доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів, які станом 

на 01.07.2015р. становили 85, 1 млн..грн.. Комісійні доходи від 

операцій з іноземною валютою становили 19, 6млн..грн. (17 % 

комісій), від кредитного обслуговування юридичних осіб і населення 

становили 7, 4 млн.грн. (6% комісій). 

ПАТ «КРЕДОБАНК», який входить до групи великих банків України 

обслуговує клієнтів, що працюють в усіх секторах економіки для 

підтримки економічного розвитку держави в усіх галузях. 

Щодо сегментного розподілу, то станом на 01.07.2015р. кредитний та 

депозитний портфелі мали наступну структуру. 

 Розподіл кредитного портфелю по бізнес напрямках: 

корпоративний бізнес - 40% 

малий і середній бізнес - 24% 

роздрібний бізнес - 15% 

авто кредити - 19% 

споживчі кредити - 2% 

Розподіл портфелю депозитів по бізнес напрямках: 

корпоративний бізнес -23% 

малий і середній бізнес – 27% 

роздрібний бізнес – 50% 

  ринки збуту та особливості 

розвитку галузі, у якій здійснює 

діяльність емітент 

Ринками збуту банківських послуг ПАТ «КРЕДОБАНК» можна 

вважати ряд галузей:  

1. Банківські рахунки: 

- Пакети послуг; 

- Розрахунково-касове обслуговування 

- Корпоративний картковий рахунок 

- Зберігання цінностей 

2. Інтернет-Банкінг 

3. Міжнародні розрахункови та операції 

- Розрахунки в іноземній валюті 

- Купівля-продаж та конвертація іноземної валюти 

- Банківська гарантія 

- Документарний акредитив 

- Операції з чеками 

4. Фінансування бізнес-проектів 

- Кредитування поточної діяльності 

- Овердрафти 
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- Кредити 

- Фінансування інвестиційних проектів 

- Інвестиційні кредити 

- Кредит під депозит 

- Послуги з врахування та авалювання векселів. 

5. Банківські вклади 

6. Зарплатні проекти 

7. Операції з цінними паперами 

- Послуги зберігача 

- Брокерські операції 

8. Розрахунково-касове обслуговування,  

9. Випуск та обслуговування пластикових карт,  

10.  Валютне обслуговування,  

11.  Консультаційне та інформаційне обслуговування,  

12.  Зберігання, охорона та транспортування цінностей,  

13.  Страхування та інше. 

За перспективами розвитку можна класифікувати такі основні ринки 

банківських послуг: 

 - безперспективний ринок, операції на якому необхідно припинити; 

 - основний ринок, на якому реалізується переважний обсяг 

банківських продуктів; 

 - додатковий ринок (на якому може бути реалізований незначний 

обсяг продукту); 

- зростаючий ринок, що характеризується достатньо високими темпами 

нарощування збуту банківських послуг; 

 - потенційний ринок, який має перспективи росту, але потребує для 

цього певних ресурсів і зусиль (модифікація продукту, розширення 

збутової мережі, заходи стимулювання збуту тощо); 

 - непостійний ринок, який характеризується значними перепадами в 

обсягах збуту. 

ПАТ «Кредобанк» сконцентровує зусилля на декількох секторах 

масового ринку.  

Сегментація за групами клієнтів на 01.01.2015р. : 

- Коорпорації - 983; 

- Підприєсмтва малого та середнього бізнесу – 37 616 

- індивідууми (фізичні особи) – 415 231 ; 

Клієнти банку є основою його розвитку і процвітання. В зв’язку 

з цим учасників економічних відносин можна класифікувати за 

ознакою постійних відносин з банком. Їх можна поділити на: 

- постійні клієнти – це група клієнтів яка характеризується 

наявністю банківського рахунку й довгострокових 

взаємовідносин з банком. Як правило, клієнти зорієнтовані на 

одержання всіх послуг тільки в одному банку; 

- випадкові (разових, імпульсних) клієнти. Випадкові клієнти не 

заінтересовані в довгострокових відносинах з конкретним 

банком. Вони готові скористатися його послугами з метою 

короткострокової (разової) вигоди чи в результаті 

непередбачених випадків; 

- нові (потенційних клієнтів) – це потенціал росту і розвитку 

банку. Намір потенційних клієнтів одержувати користь від 

діяльності банку, може виявлятись як в явній, так і прихованій 

(латентній) формі. 

 Станом на 1 липня 2015 р. кількість банків, що мають ліцензію 

Національного банку України на здійснення банківських операцій в 

Україні склала 139 банків, що на 24 менше порівняно з початком 2015 

року. Кількість банків з іноземним капіталом склала 40 банків і 

скоротилася з початку року на 11 банків, частка іноземного капіталу – 
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31, 1%, що на -1, 4 п.п. менше ніж на початку року. 

 2014-2015 рр. стали найскладнішим періодом в історії 

банківського сектору України, оскільки майже одночасно 

реалізувалися цілий ряд істотних ризиків, кожен з них навіть окремо 

був би серйозним викликом. Українські банки одночасно стикнулися і 

зі зміною влади в результаті суспільного протесту, і з майже 

трьохразовою девальвацією національної валюти, і з втратою значної 

частини депозитів фізичних осіб, і з окупацією частини території 

України, де перестали діяти українські закони. 

Кризові зовнішні умови багаторазово підсилили існуючі 

внутрішні проблеми і дисбаланси банківського сектора, а саме 

вимушену відкриту валютну позицію, слабкі показники капіталізації, 

недостатній рівень резервування кредитних портфелів. Негативні 

наслідки мала і значна роздробленість банківського сектору, велика 

кількість «кептивних» банків, що спеціалізуються на обслуговуванні 

фінансових потоків своїх акціонерів. 

На фінансовому ринку нестабільна політична ситуація, військова 

загроза з боку Росії та глибока девальвація гривні в поєднанні з 

високими ризиками суверенного дефолту призвели до банківської 

паніки та значного відтоку депозитів. За перше півріччя 2015 року 

депозити клієнтів в національній валюті скоротилися на -1, 8% або на -

6, 5 млрд. грн., а відтік валютних депозитів досягнув -19, 5% або -3, 8 

млрд. USD.  

Відтік депозитів відбувався з абсолютної більшості банків, тобто 

клієнти сумніваються в надійності не тільки конкретних банків, але й 

банківської системи в цілому. Як і під час попередньої кризи, в таких 

складних умовах найбільшою довірою клієнтів користувалися банки з 

стратегічним західним капіталом, зокрема, і ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Темпи відтоку роздрібних депозитів в іноземній валюті з Банку 

порівняно з сектором були у 4 рази нижчими, а за коштами в 

національній валюті спостерігався приріст на 4, 4%, порівняно з 

відтоком на -8, 2% у секторі. 

Також, на відміну від багатьох українських банків, ПАТ 

«КРЕДОБАНК» неухильно дотримувався платіжної дисципліни, без 

затримок проводив клієнтські платежі та своєчасно повертав депозити 

своїм вкладникам з урахуванням обмежень, встановлених 

Національним банком. 

Неминучим наслідком значного відтоку депозитів стало суттєве 

скорочення українськими банками своєї кредитної активності. 

Зростання з початку 2015 року сукупного кредитного портфелю 

банківського сектору на 2% у статистиці Національного банку 

обумовлено виключно впливом курсового чинника – переоцінкою 

валютного портфелю при зниженні курсу гривні. З іншої сторони 

девальвація національної валюти, окупація Криму та військові дії на 

Сході України зумовили стрімке погіршення якості кредитного 

портфелю банківського сектору – частка простроченої заборгованості 

за 6 місяців 2015 року за даними Національного банку зросла в 1, 4 

рази – з 13, 5% до 18, 7%. Міжнародні рейтингові агенції оцінюють 

частку проблемних кредитів у 50% з тенденцією до подальшого 

зростання. 

Необхідність формування додаткових резервів за виданими 

кредитами поряд із значними курсовими втратами зумовили отримання 

банківським сектором у I півріччі 2015 року збитків у загальній сумі 

(мінус) 30, 5 млрд. гривень. Балансовий збиток у I кварталі 2015 року 

за даними, оприлюдненими НБУ, отримали 58 банків або 40% від 

загальної кількості банків.  

Як наслідок, I квартал 2015 року став роком різкої консолідації 

банківського сектору – протягом року було введено тимчасову 
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адміністрацію в 13 банків, а їх сумарна ринкова частка у секторі склала 

близько 5% за активами та 10% за депозитами. У I півріччі 2015 року 

тимчасова адміністрація вводилась виключно у банки з приватним 

українським капіталом, проте не була введена до жодного банку із 

стратегічним західним капіталом. Це стимулює клієнтів до переходу на 

обслуговування у банки із західним капіталом та позитивно 

відображається на динаміці залучення нових клієнтів ПАТ 

«КРЕДОБАНК». 

За підсумками 2014 року ПАТ “КРЕДОБАНК”, зважаючи на 

високу динаміку показників та входження до ТОП-35 банків за 

активами, за рішенням Національного банку України від 30.12.2014 

№614 перейшов з групи ІІІ «Середні банки» до групи ІІ “Великі банки” 

за класифікацією НБУ.  

У I кварталі 2015 року висока динаміка показників у поєднанні з 

процесами консолідації банківського сектору та виведення з ринку 

неплатоспроможних банків, дозволила ПАТ «КРЕДОБАНК» помітно 

підвищити свої рейтингові позиції в банківському секторі. Ринкова 

частка Банку за активами досягла найвищого рівня з липня 2010 року у 

0, 53% (зросла за 3 місяці на +0, 07 п.п.), а у ранкінгу за активами Банк 

піднявся на 4 позиції до 30-го місця. Без урахування 

неплатоспроможних банків, КРЕДОБАНК станом на 1 квітня 2015р. за 

активами займає 27-му позицію в секторі.  

Завдяки продовженню кредитування в корпоративному сегменті, 

ПАТ «КРЕДОБАНК» у I кварталі 2015 року піднявся на 7 позицій до 

41-го місця в секторі за кредитами, наданими юридичним особам. 

Оскільки в умовах загального відтоку коштів корпоративних клієнтів в 

секторі, Банк досягнув їх суттєвого зростання, це дозволило збільшити 

частку в секторі за коштами юридичних осіб на +0, 08 п.п., а 

рейтингова позиція Банку підвищилась на +4 позиції до 31-го місця. 

  обсяги та напрями інвестиційної 

діяльності емітента 

Основними обєктами  інвестицій ПАТ «КРЕДОБАНК» є боргові цінні 

папери, номіновані в національній та іноземній валютах, загальна 

вартість яких станом на 30.06.2015 року становила 1 880,9 млн.грн. (у 

гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ) та за якими 

отримано процентних доходів з початку року в сумі 119, 4 млн.грн. 

(30% всіх процентних доходів) Частка облігацій внутрішньої 

державної позики станом на 30.06.2015р. в портфелі цінних паперів 

банку становила 93% або 1 654,7 млн.грн., за якими отримано 

процентних доходів з початку року в сумі 103,9 млн.грн. 

Також на балансі ПАТ «КРЕДОБАНК» обліковуються інвестиції у 

статутні капітали інших юридичних осіб, найбільш значні із них: 

1. ТОВ "ФК "Iдея Капiтал", код за ЄДРПОУ: 37854056, що знаходиться 

за адресою: Ураїна, м. Львiв, вул.Cахарова, 43, частка ПАТ 

«КРЕДОБАНК» у статутному капіталі складає 100%, розмір внеску до 

статутного капіталу – 5 500 000, 00 грн., вартість інвестиції на балансі 

ПАТ «КРЕДОБАНК» складає 0,00 грн. 

2. ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код за 

ЄДРПОУ: 00194794, що знаходиться за адресою: Україна, 

Закарпатська обл., Хустський р-н, смт. Вишково, частка ПАТ 

«КРЕДОБАНК» у статутному капіталі складає 24,9908%, розмір внеску 

до статутного капіталу – 30 475,00 грн. (за номінальною вартістю 

акцій, вартість акцій на балансі ПАТ «КРЕДОБАНК» складає  

247 457,00 грн.) 

  стратегію досліджень та розробок  ПАТ "КРЕДОБАНК" не здійснював досліджень та розробок, оскільки є 

фінансовою установою.  

4) відомості про філії та 

представництва емітента 

 У ПАТ «КРЕДОБАНК», станом на 30.06.2015р. відсутні філії, проте 

наявні 109 відділень: 

1 Відділення вул.Наливайка, 6 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 
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знаходиться за адресою: 79007, м.Львів, вул.Наливайка, 6  

2 Відділення пр-т Шевченка, 12/1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79005, м.Львів, пр.Шевченка, 12/1 

3 Відділення вул.Менцинського, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79007, м. Львів, вул. Менцинського, 2 / пл. 

Григоренка, 4 

4 Відділення вул.Городницька, 47 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79019, м.Львів, вул.Городницька, 47 

5 Відділення пр-т Чорновола, 57а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79058, м.Львів, пр.Чорновола, 57а 

6 Відділення вул.І.Франка, 109-111 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79011, м.Львів, вул.І.Франка, 109-111 

7 Відділення вул. Я. Мудрого, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79016, м. Львів, вул. Я. Мудрого, 1 

8 Відділення вул.Сахарова, 80а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 80а  

9 Відділення вул.Зелена, 17 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79005, м.Львів, вул.Зелена, 17 

10 Відділення вул.Тершаковців, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79005, м.Львів, вул.Тершаковців, 1 

11 Відділення вул.Личаківська, 34 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79026, м.Львів, вул.Личаківська, 34 

12 Відділення вул.Б.Хмельницького, 257 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Львів, що знаходиться за адресою: 79037, м.Львів, 

вул.Б.Хмельницького, 257 

13 Відділення вул.Ряшівська, 9 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79040, м.Львів, вул.Ряшівська, 9 

14 Відділення вул.Городоцька, 179 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79015, м.Львів, вул.Городоцька, 179 

15 Відділення вул.Петлюри, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79054, м.Львів, вул.Петлюри, 2 

16 Відділення вул.Наукова, 47 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова, 47  

17 Відділення вул.Сихівська, 13 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79066, м.Львів, вул.Сихівська, 13 

18 Відділення вул.В.Великого, 51 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79053, м.Львів, вул.В.Великого, 51 

19 Відділення вул.Коперніка, 18 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79000, м.Львів, вул.Коперніка, 18  

20 Відділення вул.Садова, 2а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Львів, що 

знаходиться за адресою: 79021 м.Львів, вул.Садова, 2а 

21 Відділення вул.Б.Хмельницького, 14 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Самбір, що знаходиться за адресою: 81400, м.Самбір, 

вул.Б.Хмельницького, 14 

22 Відділення вул.Грушевського, 16 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Мостиська, що знаходиться за адресою: 81300, м.Мостиська, 

вул.Грушевського, 16 

23 Відділення вул.Бандери, 2/3 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Рудки, що 

знаходиться за адресою: 81440, Львівська обл., м. Рудки, вул. С. 

Бандери, 2/3 

24 Відділення вул. Л. Галицького, 96Б ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Старий 

Самбір, що знаходиться за адресою: 82000, м.Старий Самбір, 

вул.Л.Галицького, 96"Б" 

25 Відділення Майдан Гайдамаків, 14 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Городок, що знаходиться за адресою: 81500, м.Городок, майдан 

Гайдамаків, 14 

26 Відділення вул.Маковея, 62 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Яворів, що 

знаходиться за адресою: 81000, м.Яворів, вул.Маковея, 62 
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27 Відділення пл.Ринок, 20 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Дрогобич, що 

знаходиться за адресою: 82100, м.Дрогобич, пл.Ринок, 20  

28 Відділення вул.Шашкевича, 23 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Жидачів, 

що знаходиться за адресою: 81700, м.Жидачів, вул.Шашкевича, 23 

29 Відділення Майдан Ринок 17-18 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Стрий, що 

знаходиться за адресою: 82400 м.Стрий, Майдан Ринок 17-18 

30 Відділення вул.Б.Хмельницького, 65/1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Ходорів, що знаходиться за адресою: 81750, м.Ходорів, 

вул.Б.Хмельницького, 65/1  

31 Відділення вул.Мельника, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Стебник, що 

знаходиться за адресою: 82172, м.Стебник, вул.А.Мельника, 2 

32 Відділення вул.Гаватовича, 9 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Кам'янка-

Бузька, що знаходиться за адресою: 80400, Львівська обл., м.Кам'янка-

Бузька, вул.Гаватовича, 9 

33 Відділення вул.Бандери, 2а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Золочів, що 

знаходиться за адресою: 80700, м.Золочів, вул.С.Бандери, 2а 

34 Відділення пл. Ринок, 21 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м.Буськ, що 

знаходиться за адресою: 80500, м.Буськ, пл.Ринок, 21  

35 Відділення вул.І.Франка, 31 ПАТ "КРЕДОБАНК" у смт.Добротвір, 

що знаходиться за адресою: 80411, смт.Добротвір, вул.І.Франка, 31, 

прим 2 

36 Відділення вул.Шептицького, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Червоноград, що знаходиться за адресою: 80100, м. Червоноград, 

вул.Шептицького, 1, прим. 239. 

37 Відділення вул.Сокальська, 6 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Червоноград, 

що знаходиться за адресою: 70100 м.Червоноград, вул.Сокальська, 6 

38 Відділення вул.Львівська, 1а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м.Радехів, що 

знаходиться за адресою: 80200, м.Радехів, вул.Львівська, 1а  

39 Відділення вул.Шептицького, 51 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Сокаль, 

що знаходиться за адресою: 80000, м.Сокаль, вул. Шептицького, 51 

40 Відділення вул.Галицька, 27 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Івано-

Франківськ, що знаходиться за адресою: 76000, м.Івано-Франківськ, 

вул.Галицька, 27 

41 Відділення вул.Шевченка, 18 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Надвірна, що 

знаходиться за адресою: 78400, м.Надвірна, вул.Шевченка, 18 

42 Відділення пр-т Л.Українки, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Калуш, що 

знаходиться за адресою: 77300 м.Калуш, пр.Л.Українки, 1 

43 Відділення пл.Роксолани, 6 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Рогатин, що 

знаходиться за адресою: 77000 м.Рогатин, пл.Роксолани, 6  

44 Відділення вул.Дружби, 3 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Тернопіль, що 

знаходиться за адресою: 46004, м.Тернопіль, вул.Дружби, 3 

45 Відділення вул.Б.Хмельницького, 14-16 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Тернопіль, що знаходиться за адресою: 46001, м.Тернопіль, 

вул.Б.Хмельницького, 14-16  

46 Відділення вул.Замкова, 16 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Тернопіль, що 

знаходиться за адресою: 46001, м.Тернопіль, вул. Замкова, 16 

47 Відділення вул.Червоноармійська, 2В ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Чернівці, що знаходиться за адресою: 58002, м.Чернівці, 

вул.Червоноармійська, 2В 

48 Відділення вул.Червоноармійська, 31 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Чернівці, що знаходиться за адресою: 58002, м.Чернівці, 

вул.Червоноармійська, 31 

49 Відділення вул.Духновича, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Ужгород, що 

знаходиться за адресою: 88000, м.Ужгород, вул.Духновича, 2 

50 Відділення вул.Пушкіна, 10 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Мукачеве, що 

знаходиться за адресою: 89600, м.Мукачеве, вул.Пушкіна, буд.10, 

приміщення 16 

51 Відділення пл. Л.Кошута, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Берегове, що 
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знаходиться за адресою: 90200, м.Берегове, пл. Л.Кошута, 2 

52 Відділення вул.Миру, 30/2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Виноградів, що 

знаходиться за адресою: 90300, м.Виноградів, вул.Миру, 30/2 

53 Відділення вул.Миру, 22 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Рахів, що 

знаходиться за адресою: 90600, м.Рахів, вул. Миру, 22 

54 Відділення пр. Свободи35/36 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Ужгород, що 

знаходиться за адресою: 88015, м. Ужгород, проспект Свободи, 35/36 

55 Відділення вул.Л.Українки, 28а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Луцьк, що 

знаходиться за адресою: 43025, м.Луцьк, вул.Л.Українки, 28а 

56 Відділення пр-т Грушевського, 33 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Луцьк, 

що знаходиться за адресою: 43005, м. Луцьк, проспект Грушевського, 33 

57 Відділення вул.Дубнівська, 22б ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Луцьк, що 

знаходиться за адресою: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22б 

58 Відділення пр-т Волі, 42 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Луцьк, що 

знаходиться за адресою: 43010, м.Луцьк, пр. Волі, 42 

59 Відділення вул.Рівненська, 26 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Луцьк, що 

знаходиться за адресою: 43010, м. Луцьк, вул. Рівненська, 26. 

60 Відділення бул.Шевченка, 10 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Нововолинськ, що знаходиться за адресою: 45400, м.Нововолинськ, 

бул.Шевченка, 10 

61 Відділення вул.Бандери, 5 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Ковель, що 

знаходиться за адресою: 45000, м.Ковель, вул.С.Бандери, 5 

62 Відділення вул.Кавказька, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Рівне, що 

знаходиться за адресою: 33028, м.Рівне, вул.Кавказька, 2 

63 Відділення вул.Короленка, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Рівне, що 

знаходиться за адресою: Осн.адреса: 33028, м.Рівне, вул.Короленка, 1 

дод.адреса: 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 22 

64 Відділення вул.Проскурівського підпілля, 81/1 ПАТ "КРЕДОБАНК" 

у м. Хмельницький, що знаходиться за адресою: 29000, 

м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 81/1 

65 Відділення вул.Водопровідна, 75/2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Хмельницький, що знаходиться за адресою: 29001, м.Хмельницький, 

вул.Водопровідна 75/2 

66 Відділення пр-т Грушевського, 42 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Кам’янець-Подільський, що знаходиться за адресою: 32300, 

м.Кам’янець-Подільський, пр.Грушевського, 42 

67 Відділення вул.Курчатова, 2/1Б ПАТ "КРЕДОБАНК" ум. 

Хмельницький, що знаходиться за адресою: 29025, м.Хмельницький, 

вул.Курчатова, 2/1б 

68 Відділення вул.Макаренка, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у смт. Теофіполь, 

що знаходиться за адресою: 30600, смт.Теофіполь, вул.Макаренка, 1 

69 Відділення вул.Садова, 1а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Миколаїв, що 

знаходиться за адресою: 54001, м.Миколаїв, вул.Садова, 1а 

70 Відділення пр-т Леніна, 71 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Миколаїв, що 

знаходиться за адресою: 54017, м.Миколаїв, пр.Леніна, 71 

71 Відділення пр-т Миру, 56А/1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Миколаїв, що 

знаходиться за адресою: 54056, м.Миколаїв, просп. Миру, 56А/1 

72 Відділення пров. Центральний, 1а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Кіровоград , що знаходиться за адресою: 25006, м. Кіровоград, пров. 

Центральний, 1 а 

73 Відділення вул.Катериниська, 89 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Одеса, що 

знаходиться за адресою: 65023, м.Одеса, вул.Катерининська, 89  

74 Відділення вул. Жуковського, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Одеса, що 

знаходиться за адресою: 65014 м. Одеса, вул. Жуковського, 2 

75 Відділення вул.Потьомкінська, 36 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Херсон, 

що знаходиться за адресою: 73000, м.Херсон, вул.К.Маркса, 36 

76 Відділення вул.Соборна, 8 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Херсон, що 

знаходиться за адресою: 73000, м.Херсон, вул.Леніна, 8 
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77 Відділення №2 вул.Потьомкінська, 36 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Херсон, що знаходиться за адресою: 73000, м.Херсон, вул.К.Маркса, 36 

78 Відділення вул.Петровського, 29а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Харків, 

що знаходиться за адресою: 61024, м.Харків, вул.Петровського, 29а 

79 Відділення вул.Червоношкільна набережна, 18а ПАТ "КРЕДОБАНК" 

у м. Харків, що знаходиться за адресою: 61010, м.Харків, 

вул.Червоношкільна набережна, 18-а 

80 Відділення вул.Данилевського, 18 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Харків, 

що знаходиться за адресою: 61058, м.Харків, вул.Данилевського, 18 

81 Відділення пр-т Гагаріна, 43/2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Харків, що 

знаходиться за адресою: 61140, м.Харків, просп.Гагаріна, 43/2 

82 Відділення пр-т Московський, 133 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Харків, 

що знаходиться за адресою: 61001, м.Харків, пр.Московський, 133 

83 Відділення вул.Горького, 22 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Суми, що 

знаходиться за адресою: 40030, м.Суми, вул.Горького, 22 

84 Відділення вул.Перемоги, 93 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Запоріжжя, 

що знаходиться за адресою: 69000, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 93 

прим.144 

85 Відділення пр-т К.Маркса, 34Б ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Дніпропетровськ, що знаходиться за адресою: 49044, м. 

Дніпропетровськ, пр.К.Маркса 34 Б 

86 Відділення пр-т К.Маркса, 82 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Дніпропетровськ, що знаходиться за адресою: 49000, м. 

Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 82 

87 Відділення вул.Леніна, 9 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Дніпропетровськ, 

що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 9 

88 Відділення пр-т Ілліча, 3 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Донецьк, що 

знаходиться за адресою: 83000, м.Донецьк, пр.Ілліча, 3 

89 Відділення № 2 пр-т Ілліча, 3 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Донецьк, що 

знаходиться за адресою: 83000, м.Донецьк, пр.Ілліча, 3 

90 Відділення вул.Горького, 91/14 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 03150, м.Київ, вул.Горького, 91/14 

91 Відділення вул.Лисенка, 3 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 01034, м.Київ, вул.Лисенка, 3 

92 Відділення вул.Лукашевича, 15 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 03049, м.Київ, вул.Лукашевича, 15 

93 Відділення вул.С.Петлюри, 13/135 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 01032, м.Київ, вул.С.Петлюри, 13/135 

94 Відділення вул.Верхній Вал, 18 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 18 

95 Відділення вул.Кутузова, 2 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 01011 м. Київ, вул. Кутузова, 2  

96 Відділення вул.Таращанська, 191а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Біла 

Церква, що знаходиться за адресою: 09100, м.Біла Церква, 

вул.Таращанська, 191а, прим. 1 

97 Відділення пр-т Перемоги, 96 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 03062, м.Київ, пр. Перемоги, 96, прим.75 

98 Відділення пр-т Воззєднання, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 02160, м. Київ, пр. Возз’єднання, 1 

99 Відділення пр-т І.Мазепи, 1/88 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Вишгород, 

що знаходиться за адресою: 07300, м.Вишгород, пр.І.Мазепи, 1/88 

100 Відділення вул.МаршалаТимошенко, 13а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Київ, що знаходиться за адресою: 04210, м.Київ, вул.мар.Тимошенко, 

13а 

101 Відділення пл.Спортивна, 1 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Київ, що 

знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, пл. Спортивна 1 

102 Відділення вул.Микільсько-Слобідська, 2В ПАТ "КРЕДОБАНК" у 

м. Київ, що знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул.Микільсько-
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Слобідська, 2В  

103 Відділення пр-т Героїв Сталінграду, 19 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. 

Київ, що знаходиться за адресою: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 

19  

104 Відділення пр-т Перемоги, 127 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Чернігів, 

що знаходиться за адресою: 14038, м.Чернігів, пр.Перемоги, 127 

105 Відділення вул.Пирогова, 78а ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Вінниця, що 

знаходиться за адресою: 21000, м.Вінниця, вул.Пирогова, 78а 

106 Відділення вул.Київська, 116 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Житомир, 

що знаходиться за адресою: 10001, м.Житомир, вул.Київська, 116  

107 Відділення вул.Пастерівська, 25 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Черкаси, 

що знаходиться за адресою: 18005 м.Черкаси, вул.Пастерівська, 25 

108 Відділення вул.Вернигори, 4 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Черкаси, що 

знаходиться за адресою: 18008, м.Черкаси вул.Вернигори, 4 

109 Відділення вул.Гоголя, 250 ПАТ "КРЕДОБАНК" у м. Черкаси, що 

знаходиться за адресою: 18016 м. Черкаси, вул. Гоголя, 250  

5) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): 

  які існують на дату прийняття 

рішення про розміщення акцій: 

кредитні правочини та зміни до 

них (номер і дата укладання 

правочину, сторони, вид 

правочину); кредитор за кожним 

укладеним кредитним 

правочином; сума зобов'язання за 

кожним укладеним кредитним 

правочином; валюта зобов'язання; 

строк і порядок виконання 

кредитного правочину; відомості 

про остаточну суму зобов'язання 

за кредитним правочином; 

рішення судів, що стосуються 

виникнення, виконання та 

припинення зобов'язань за 

укладеним кредитним 

правочином 

ПАТ «КРЕДОБАНК» є банком, отже не включає до проспекту емісії 

відомості про грошові зобов'язання 

  які не були виконані: кредитні 

правочини та зміни до них (номер 

і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); 

кредитор за кожним укладеним 

кредитним правочином; сума 

зобов'язання за кожним 

укладеним кредитним 

правочином; валюта зобов'язання; 

строк і порядок виконання 

кредитного правочину; дата 

виникнення прострочення 

зобов'язання за кредитним 

правочином, його розмір і стадія 

погашення; рішення судів, що 

стосуються виникнення, 

виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним 

кредитним правочином 

ПАТ «КРЕДОБАНК» є банком, отже не включає до проспекту емісії 

відомості про грошові зобов'язання 

6) можливі фактори ризику в 

діяльності емітента 

У своїй діяльності ПАТ “КРЕДОБАНК” (банк) виділяє наступні види 

суттєвого банківського ризику: 
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1) кредитний ризик 

2) ризик процентної ставки 

3) валютний ризик 

4) ризик ліквідності 

5) операційний ризик 

6) ризик моделей 

Також банк виділяє такі види банківського ризику як – бізнес-ризик, 

ризик макроекономічних змін, ризик втрати репутації, ризик ціни 

цінних паперів, ризик капіталу. 

Основні норми управління ризиками в банку визначає Стратегія 

управління банківським ризиком в КРЕДОБАНКу. Стратегія 

управління ризиками, передбачає безперервний аналіз існуючих, 

виявлення можливих у майбутньому ризиків, їх оцінку, своєчасне 

ухвалення рішень щодо їх мінімізації або уникнення, а також 

контроль над дотриманням встановлених обмежень, процедур та 

процесів. Виконання поставлених цілей та завдань стосовно 

управління ризиками досягається за рахунок застосування широкого 

набору методів та інструментів, що використовуються для 

управління всіма видами ризиків у ПАТ «КРЕДОБАНК». 

У ПАТ «КРЕДОБАНК» особлива увага приділяється кредитному 

ризику та управлінню кредитною заборгованістю.  

Метою управління кредитним ризиком є обмеження витрат на 

кредитному портфелі та мінімізація ризику виникнення 

заборгованості із втратою вартості, при збереженні очікуваного рівня 

дохідності i величини кредитного портфелю. 

Процес управління кредитним ризиком зорієнтований на вчасну 

ідентифікацію істотних ризиків, опрацювання оптимальних 

принципів та процесів оцінки ризику, а також нагляд, контроль, 

звітування та застосування попереджуючих заходів в межах 

здійснюваної кредитної діяльності. В управлінні ризиком банк 

визначає перелік «неприйнятних ризиків», зокрема, через профілі 

виключених операцій i клієнтів, визначених у кредитній політиці та 

внутрішніх нормативних документах банку. 

Банк акцентує увагу на впровадженні нових механізмів управління та 

контролю кредитного ризику, удосконаленням кредитної діяльності, 

удосконаленням системи управлінської інформації у сфері 

кредитного ризику, ціллю яких є забезпечення відповідного рівня 

рентабельності та якості кредитного портфелю ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Особлива увага приділяється адаптації методології та процесів до 

нової макроекономічної ситуації в країні.  

Проводиться постійна робота по вдосконаленню підходів та 

збільшенню ефективності процесів реструктуризації. Незважаючи на 

важку макроекономічну ситуацію в країні слід відзначити зростання 

обсягу кредитного портфелю банку, зростання ефективності 

стягнення проблемної заборгованості, зменшення частки кредитів із 

про строчкою. 

Також банк проводить активну діяльність в напрямку розвитку та 

вдосконалення програмних засобів оцінки кредитного ризику, 

обслуговування процесу прийняття кредитних рішень, з метою 

забезпечення швидкого прийняття кредитних рішень з одночасно 

мінімальним рівнем кредитного ризику; особлива увага приділяється 

автоматизації процесів моніторингу. 

7) перспективи діяльності емітента 

на поточний та наступні роки 

Діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році здійснюється відповідно 

до “Стратегії ПАТ “КРЕДОБАНК” на 2015-2016 рр., затвердженої 

Спостережною Радою Банку у грудні 2014 року. Стратегія передбачає 

органічний ріст Банку з більш чіткою географічною концентрацією 

його діяльності – стратегічними регіонами для розвитку Банку у 
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наступні 2 роки будуть Західна Україна та місто Київ. ПАТ 

«КРЕДОБАНК» залишатиметься банком для роздрібних клієнтів та 

МСБ, але також прагнутиме залучати корпоративних клієнтів високої 

якості, тобто клієнтів з прозорим бізнесом та високою 

кредитоспроможністю. При цьому Банк буде забезпечувати належну 

диверсифікацію кредитного ризику. ПАТ «КРЕДОБАНК» прагне 

бути універсальним партнером для своїх клієнтів, пропонуючи 

більше тим клієнтам, кого добре знає. 

Місія ПАТ "КРЕДОБАНК" – бути надійним фінансовим партнером 

для клієнтів і привабливим роботодавцем для працівників. Завдяки 

спеціалізації і концентрації ресурсів Банк прагне досягти і 

підтримувати довгострокову стабільність бізнесу, забезпечуючи тим 

самим рентабельність інвестицій своїх акціонерів. 

Головною стратегічною метою ПАТ «КРЕДОБАНК» є прибуткова 

діяльність. Іншими важливими цільовими показниками є зниження 

відношення «Витрати/Доходи», підтримання рівня чистої процентної 

маржі вище середньої в банківському секторі та збереження 

помірного «апетиту на ризик», що означає високі вимоги до 

кредитоспроможності позичальників та невисоку частку простроченої 

заборгованості в кредитному портфелі. Для реалізації оновленої 

Стратегії в ПАТ "КРЕДОБАНК" розпочато ряд стратегічних проектів 

в різних сферах діяльності. Одна частина з них скерована на 

зростання доходів Банку, а друга частина – на обмеження та 

оптимізацію його витрат.  

8) відомості про юридичних осіб, у 

яких емітент володіє більше ніж 10 

відсотками статутного капіталу 

(активів), у тому числі про дочірні 

підприємства 

ПАТ «КРЕДОБАНК» володіє часткою, що перевищує 10% у двох 

юридичних особах: 

1. ТОВ "ФК "Iдея Капiтал", код за ЄДРПОУ: 37854056, що 

знаходиться за адресою: Ураїна, м. Львiв, вул.Cахарова, 43, частка 

ПАТ «КРЕДОБАНК» у статутному капіталі складає 100%, розмір 

внеску до статутного капіталу – 5 500 000, 00 грн., вартість інвестиції 

на балансі ПАТ «КРЕДОБАНК» складає 0,00 грн. 

2. ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код за 

ЄДРПОУ: 00194794, що знаходиться за адресою: Україна, 

Закарпатська обл., Хустський р-н, смт. Вишково, частка ПАТ 

«КРЕДОБАНК» у статутному капіталі складає 24.9908%, розмір 

внеску до статутного капіталу – 30 475,00 грн. (за номінальною 

вартістю акцій, вартість акцій на балансі ПАТ «КРЕДОБАНК» 

складає  247 457,00 грн.)  

9) відомості про дивідендну політику 

емітента за останні п'ять років 

(інформація про нараховані та 

виплачені дивіденди, розмір 

дивідендів на одну акцію) 

За останні п’ять років ПАТ «КРЕДОБАНК» не нараховував та не 

сплачував дивідендів своїм акціонерам. 

10) відомості про провадження у 

справі про банкрутство або про 

застосування санації до товариства 

чи юридичної особи, в результаті 

реорганізації якої утворилося 

товариство, протягом трьох років, 

що передували року здійснення 

розміщення акцій 

Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення 

акцій до ПАТ «КРЕДОБАНК» не застосовувалися провадження у 

справі про банкрутство або про застосування санації. 

11) баланс та звіт про фінансові 

результати за звітний період, що 

передував кварталу, у якому 

подаються документи для 

реєстрації випуску акцій та 

проспекту їх емісії 

ПРОМІЖНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  
ПАТ "КРЕДОБАНК" 
 за II квартал 2015 р. 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за II квартал 2015 р.  
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(тис.грн.) 

Найменування статті 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 

АКТИВИ       

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 498 241 508 943 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

145 938 117 967 

Кошти в інших банках, у тому числі:  4 197 23 442 

      в іноземній валюті  2 052 2 328 

      резерви під знецінення коштів в інших банках 0 (481) 

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:  3 648 372 3 013 770 

   Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому 
числі:  

2 450 831 1 860 681 

      в іноземній валюті 1 163 927 1 017 669 

      резерви під знецінення кредитів та заборгованості 

клієнтів 
(131 351) (125 269) 

   Кредити та заборгованість фізичних  осіб, у тому 
числі: 

1 197 541 1 153 089 

      в іноземній валюті 179 589 179 527 

      резерви під знецінення кредитів та заборгованості 
клієнтів 

(304 485) (213 306) 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: 561 067 864 163 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
(22 839) (2 619) 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: 1 151 092 859 398 

Інвестиційна нерухомість 8 928 8 928 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
46 216 38 186 

Відстрочений податковий актив 37 938 37 938 

Основні засоби та нематеріальні активи 513 770 485 539 

Інші фінансові активи, у т. ч.: 106 358 31 342 

     резерви під інші фінансові активи (12 393) (9 521) 

Інші активи, у т. ч.: 64 430 48 095 

     резерви під інші активи (10 051) (11 720) 

Усього активів, у тому числі:  7 786 547 6 037 711 

В іноземній валюті  4 048 572 2 869 378 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

Кошти банків, у т. ч.: 1 651 610 1 168 062 

      в іноземній валюті 1 641 603 1 168 061 

Кошти клієнтів, у т.ч.: 4 444 487 3 471 377 

  кошти юридичних осіб, у т. ч.: 2 219 082 1 492 757 

       в іноземній валюті 780 047 479 854 

     кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 1 612 511 1 136 028 

       в іноземній валюті 563 780 394 119 

  кошти фізичних осіб, у т. ч.: 2 225 405 1 978 620 

       в іноземній валюті 954 880 759 439 

     кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 568 311 439 831 

       в іноземній валюті 194 194 142 982 

Інші залучені кошти 12 290 18 444 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 4 500 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 2 835 2 835 

Резерви за зобов’язаннями 617 913 

Інші фінансові зобов’язання 340 463 275 537 

Інші зобов’язання 19 252 24 414 

Субординований борг 758 456 566 020 

Зобов’язання групи вибуття 0 0 

Усього зобов’язань, у тому числі:  7 234 510 5 527 602 

В іноземній валюті  4 179 838 3 015 378 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ           

Статутний капітал  1 918 969 1 918 969 

Емісійні різниці  38 38 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 
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Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 531 236) (1 586 615) 

Резервні та інші фонди банку 40 176 40 176 

Резерви переоцінки  124 090 137 541 

Усього власного капіталу  552 037 510 109 

Усього пасивів  7 786 547 6 037 711 

 
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

ПАТ “КРЕДОБАНК” 

за II квартал 2015 р. 

   

(тис.грн.) 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за звітний 

квартал 

за звітний 

квартал 

наростаю

чим 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідн

ий 

квартал 

попередн

ього року 

за 

відповідни

й квартал 

попереднь

ого року 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

Процентні доходи  200 980  392 437  130 305  246 303 

Процентні витрати  (79 616) (148 121) (61 510) (121 462) 

Чистий процентний дохід/(Чисті 

процентні витрати) 
121 364  244 316  68 795  124 841  

Комісійні доходи 60 723  115 080  41 254  76 053  

Комісійні витрати  (7 480) (14 726) (4 307) (7 721) 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату 

переоцінки через прибутки або 

збитки 

(30 084) 26 151  30 391  31 247  

Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на 

продаж  
2 352  3 088  65  1 057  

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
14 783  38 137  9 809  22 107  

Результат від переоцінки іноземної 
валюти 

39 044  (30 314) (13 116) (50 799) 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та  коштів в 

інших банках 
(24 477) (92 917) (32 231) 55 640  

Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

(536) 1 666  10 098  8 000  

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

(10 894) (20 219) 2 929  1 237  

Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями 
(22) 375  (304) (402) 

Інші операційні доходи 15 830  28 185  11 103  71 500  

Адміністративні та інші операційні 

витрати 
(129 264) (238 943) 

 (123 

091) 
 (279 500) 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
51 339  59 879  1 395  53 260  

Витрати на податок на прибуток  (4 500)  (4 500)        -    (396) 

Прибуток/(збиток) 46 839  55 379  1 395  52 864  

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:         

Переоцінка цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

 (24 814)  (13 451) 16 433  16 242  

Переоцінка основних засобів та 

нематеріальних активів 
-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
 (24 814)  (13 451) 16 433  16 242  

Усього сукупного доходу 22 025   41 928  17 828  69 106  
 

12) баланс та звіт про фінансові 

результати за звітний рік, що 

 ПАТ«КРЕДОБАНК» 

Окремий звіт про фінансовий стан 
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передував року, в якому 

подаються документи для 

реєстрації випуску акцій та 

проспекту їх емісії 

У тисячах гривень 
Прим. 31 грудня  

2014 року 

31 грудня  

2013 року 

    АКТИВИ    

Грошові кошти та їх еквіваленти та 

обов’язкові резерви 7 500 996 366 034 

Цінні папери за справедливою 

вартістю, зміни якої відносяться на 

фінансовий результат 8 117 967 68 992 

Заборгованість інших банків 9 6 454 7 378 

Кредити та аванси клієнтам 10 2 893 024 2 366 212 

Інвестиційні цінні папери для 

подальшого продажу 11 809 288 685 610 

Інвестиційні цінні папери в 

портфелі до погашення 12 859 398 102 549 

Інвестиції в дочірні компанії  - 2 685 

Передоплата з поточного податку на 

прибуток  38 186 2 024 

Відстрочений актив з податку на 

прибуток 28 45 232 17 401 

Інвестиційна нерухомість 13 8 928 15 536 

Нематеріальні активи 14 48 476 71 271 

Приміщення, вдосконалення 

орендованого майна та обладнання 14 424 726 460 546 

Інші фінансові активи 15 15 168 13 788 

Інші нефінансові активи 16 43 193 39 583 

Довгострокові активи, призначені 

на продаж  1 451 - 

    
    
ВСЬОГО АКТИВІВ  5 812 487 4 219 609 

    
    
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    

Заборгованість перед іншими 

банками 17 1 186 506 577 787 

Кошти клієнтів 18 3 618 921 2 790 258 

Зобов’язання з поточного податку 

на прибуток 28 - 45 116 

Інші фінансові зобов’язання 19 24 015 15 063 

Інші нефінансові зобов’язання 20 32 168 19 204 

Субординований борг 21 586 886 290 152 

    
    
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  5 448 496 3 737 580 

  

 

 
    
КАПІТАЛ    

Акціонерний капітал 22 1 918 969 1 918 969 

Накопичений дефіцит  (1 693 893) (1 592 000) 

Резерв переоцінки основних засобів   133 430  170 370  

Резерв переоцінки інвестиційних 

цінних паперів для подальшого 

продажу 23 5 485 (15 310) 

  

  
    
ВСЬОГО КАПІТАЛУ  363 991 482 029 

    
    
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА 

КАПІТАЛУ  5 812 487 4 219 609 

    
 

 

ПАТ«КРЕДОБАНК» 

Окремий звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 

У тисячах гривень Прим. 2014 рік 2013 рік 

    
Процентні доходи 24 545 002 419 055 

Процентні витрати 24 (257 096) (272 836) 
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Чистий процентний дохід  287 906 146 219 

Резерв на знецінення кредитів 10 (240 175) (158 454) 

  

   

    
Чиста процентна маржа після 

вирахування резерву на 

знецінення кредитів  47 731 (12 235) 

    
Комісійні доходи 25 209 220 176 903 

Комісійні витрати 25 (20 876) (12 537) 

Прибутки мінус збитки від торгових 

операцій з іноземною валютою  55 798 11 623 

Збитки мінус прибутки від 

переоцінки іноземної валюти  (103 806) (2 008) 

Прибутки мінус збитки від цінних 

паперів за справедливою вартістю, 

зміни якої відносяться на 

фінансовий результат  48 956 (1 905) 

Прибутки мінус збитки від 

інвестиційних цінних паперів для 

подальшого продажу   3 772 1 442  

Знецінення цінних паперів в 

портфелі банку на продаж 11 (22 787) -  

Знецінення основних засобів 14 (12 092) -  

Резерв під інші фінансові та 

нефінансові активи 15, 16 (9 299) (13 829) 

Резерв на покриття збитків за 

зобов’язаннями, пов’язаними з 

кредитуванням  (496) (394) 

Інші операційні доходи 26 18 552 4 265 

Адміністративні та інші операційні 

витрати  27 (427 023) (331 082) 

  

   

    
Збиток до оподаткування  (212 350) (179 757) 

Кредит/(витрати) з податку на 

прибуток 28 31 107 (144 251) 

        
Збиток за рік  (181 243) (324 008) 

 
    

Інший сукупний дохід/(збиток)    

    

Статті, що можуть бути надалі 

перекласифіковані до прибутків або 

збитків  

Інвестиційні цінні папери для 

подальшого продажу:    

-  Доходи за мінусом витрат 

за рік 23 22 496 (6 082) 

Податок на прибуток, відображений 

безпосередньо в іншому сукупному 

доході 23, 28 (1 701) (47) 

    

Статті, що не можуть бути 

надалі перекласифіковані до 

прибутків або збитків    

Переоцінка основних засобів:    

- Податок на прибуток, 

відображений безпосередньо в 

іншому сукупному доході 23, 28 (579)  

     
Інший сукупний дохід/(збиток) за 

рік  20 216 (6 129) 

        
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ЗБИТОК 

ЗА РІК  (161 027) (330 137) 

    
Балансовий та скоригований збиток 

на акцію, що належить акціонерам 29 (0, 0008) (0, 0017) 
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Банку (у гривнях на акцію) 

    

 

 

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення 

1 Дата і номер протоколу 

загальних зборів акціонерів 

товариства (або рішення 

єдиного акціонера товариства, 

або рішення іншої особи, що 

відповідно до законодавства 

виконує функції загальних 

зборів), яким оформлені 

рішення про збільшення 

розміру статутного капіталу 

товариства шляхом 

розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості 

та про приватне розміщення 

акцій 

Протокол №2015/02 від 21.09.2015р. 

2 Загальна кількість голосів 

акціонерів - власників 

голосуючих акцій товариства, 

які зареєструвалися для участі 

в загальних зборах акціонерів 

товариства (зазначається 

кількість голосуючих акцій з 

питання порядку денного про 

приватне розміщення акцій), 

та кількість голосів 

акціонерів, які голосували за 

прийняття рішення про 

приватне розміщення акцій 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 

ПАТ «КРЕДОБАНК», які зареєструвалися для участі в загальних зборах 

акціонерів ПАТ «КРЕДОБАНК»  склала 191 271 028 684  

Кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про 

приватне розміщення акцій склала 191 064 658 283 

 

3 Загальна номінальна вартість 

акцій, які планується 

розмістити 

330 000 000, 00 (Триста тридцять мільйонів) гривень 

4 Зобов'язання емітента щодо 

невикористання внесків, 

отриманих при розміщенні 

акцій у рахунок їх оплати, для 

покриття збитків товариства 

ПАТ «КРЕДОБАНК» зобов’язується не використовувати внески, 

отримані при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття 

збитків товариства 

5 Мета використання 

фінансових ресурсів, 

залучених від розміщення 

акцій (конкретні обсяги та 

напрями використання) 

Кошти в сумі 330 000 000 (Триста тридцять мільйонів) гривень 00 

копійок, залучені від розміщення акцій, планується спрямувати на 

підтримання ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» та збільшення 

кредитного портфелю. 

6 Кількість акцій кожного типу, 

що планується розмістити, у 

тому числі кількість 

привілейованих акцій кожного 

класу (у разі розміщення 

привілейованих акцій кількох 

класів) 

Прості іменні акції в кількості 33 000 000 000 (Тридцять три мільярди) 

штук 

7 Номінальна вартість акції 0,01 грн. (Нуль гривень одна копійка) 

8 Ринкова вартість акцій Ринкова вартість однієї акції ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 

18.08.2015р., що була визначена незалежним оцінювачем – 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСІЯ 

ДК. ОЦІНЮВАЛЬНІ ПОСЛУГИ" складає 0, 00764 грн. 
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9 Ціна розміщення акцій 0,01 грн. (Нуль гривень одна копійка) 

10 Обсяг прав, що надаються 

власникам акцій, які 

планується розмістити 

Акціонерами Банку можуть бути фізичні та/або юридичні особи, які 

набули право власності на акції Банку у встановленому законодавством 

України порядку при створенні, реорганізації Банку, при додатковому 

випуску акцій або на вторинному ринку цінних паперів.  

Власник акцій Банку набуває прав та обов’язків акціонера та виходить 

зі складу акціонерів Банку відповідно до законодавства України.   

Придбання акцій Банку в кількості, яке забезпечує, що покупець буде 

прямо, опосередковано або через здійснення контролю контролювати 

10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Банку або голосів в 

органах управління Банку, здійснюється за письмовим дозволом 

Національного банку України. 

Акціонери Банку мають, зокрема, 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. 

Акціонери Банку, зокрема, зобов’язані:  

- дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Банку, які 

стосуються акціонерів, та виконувати рішення Загальних зборів 

акціонерів та інших органів управління Банку, прийнятих в межах 

наданих їм повноважень; 

- виконувати свої зобов’язання перед Банком, в тому числі пов’язані з 

майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку і 

засобами, передбаченими цим Статутом та рішеннями про випуск 

акцій; 

-  сприяти Банку при здійсненні його діяльності, утримуватися від будь-

якої діяльності, яка може завдати матеріальні чи моральні збитки Банку; 

-  не розголошувати відому їм банківську, комерційну таємницю та 
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конфіденційну інформацію про діяльність Банку; 

- своєчасно інформувати зберігача, в якого акціонеру відкрито рахунок 

в цінних паперах та який здійснює облік  прав власності на акції Банку, 

про зміни своїх даних; 

Банк та зберігач не несуть відповідальності за наслідки невиконання 

цього обов’язку акціонером. 

- надавати Банку усю передбачену законодавством України інформацію.  

Банк не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. 

11 

Інформація про надання 

акціонерам переважного права 

на придбання акцій додаткової 

емісії (надається акціонерам - 

власникам простих акцій у 

процесі приватного 

розміщення обов'язково у 

порядку, встановленому 

законодавством; надається 

акціонерам - власникам 

привілейованих акцій у 

процесі приватного 

розміщення товариством 

привілейованих акцій, якщо 

це передбачено статутом 

акціонерного товариства) 

 Кожен акціонер – власник простих акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» має 

переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно 

частці належних йому простих акцій в загальній кількості емітованих 

ПАТ «КРЕДОБАНК» простих акцій станом на 21.09.2015р. 

У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має 

переважне право, складає не ціле число, така кількість акцій 

округлюється до цілого числа у бік зменшення. 

12 Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії: 

1) 

строк та порядок подання 

письмових заяв про придбання 

акцій 

 З урахуванням спрощеної процедури збільшення статутного капіталу у 

відповідності до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння 

капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р. №78-VIII строк 

реалізації переважного права скорочується до одного дня. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на 

ім’я одного з наступних працівників ПАТ «КРЕДОБАНК»: 

- Крепака Дмитра Леонідовича – Голови Правління ПАТ 

«КРЕДОБАНК»,  

- Шатковскі Гжегожа – Заступника Голови Правління ПАТ 

«КРЕДОБАНК»,  

- Малюка Юрія Валентиновича – Директора Департаменту 

казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»,  

- Мацієвського В’ячеслава Миколайовича – Заступника Директора 

Департаменту організації Банку, стратегії і PR ПАТ 

«КРЕДОБАНК»,  

- Багрія Назара Івановича – Начальника відділу по роботі з цінними 

паперами Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»  

(котрі далі по тексту разом іменуються «Уповноважені особи», а кожен 

окремо – «Уповноважена особа» у відповідних відмінках)  

заяву 22 вересня 2015 року. Така заява подається за адресою: 79026, м. 

Львів, вул. Сахарова, 78 особисто акціонером або його уповноваженим 

(відповідно до чинного законодавства України) представником та не 

може бути надіслана засобами поштового зв’язку, електронною 

поштою, факсом чи в інший спосіб. У заяві акціонери зобов’язані 

зазначити: 

- фізичні особи – резиденти України: прізвище, ім’я, по-батькові, 

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних 

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (або 

інформацію про проставлення у паспорті відмітку органів 

державної податкової служби про відмову від одержання 

ідентифікаційного номера), адресу реєстрації та адресу фактичного 

проживання, серію та номер паспорту, дату видачі та назву органу, 
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що його видав; 

- фізичні особи – нерезиденти: прізвище, ім’я та по-батькові (за 

наявності), адресу фактичного проживання у своїй країні, серію і 

номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату 

видачі та орган, що його видав, громадянство, а також відомості 

про місце проживання або місце тимчасового перебування в 

Україні; 

- юридичні особи – резиденти: повне найменування, код за ЄДРПОУ, 

юридичну та поштову адресу; 

- юридичні особи-нерезиденти: повне найменування мовою країни у 

якій зареєстрована юридична особа, транслітерацію такої назви, а 

також (при можливості) переклад його на українську мову, адресу 

місцезнаходження та поштову адресу, назву органу, що здійснив 

реєстрацію юридичної особи та номер чи код такої реєстрації, дату 

такої реєстрації.  

Заява обов’язково повинна містити кількість акцій, яку має намір 

придбати акціонер, що не повинна перевищувати кількість акцій, на яку 

акціонер має переважне право, та їх загальну вартість відповідно до ціни 

розміщення. 

Акціонер має право запропонувати у своїй заяві ціну акцій, що є вищою 

за ціну розміщення та оплатити акції за запропонованою ним ціною. 

У заявах, що надаються юридичними особами та представниками 

фізичних осіб, також зазначається прізвище, ім’я та по-батькові (при 

наявності) фізичної особи-представника, а також юридична підстава 

представництва (довіреність, статут і т.п.).  

Представники акціонерів також зобов’язані додати до заяви документи 

(або їх належним чином завірені копії), котрі підтверджують їхні 

повноваження. При наданні заяви акціонери також подають оригінали 

або належним чином завірені копії документів, що підтверджують 

наведені у заяві відомості про акціонерів. Крім того у заяві необхідно 

зазначити контактний телефон акціонера і уповноваженого представника. 

Заява, надана з порушенням вищезазначених вимог може бути повернута 

акціонерові без задоволення Уповноваженою особою не пізніше 2 (двох) 

робочих днів наступних за днем отримання. При цьому Уповноважена 

особа надає (або надсилає) акціонеру лист де вказує на порушення 

відповідних вимог, після чого акціонер має право повторно надавати 

заяву, виправивши вказані Уповноваженою особою зауваження.  

Належно оформлені заяви до яких додані усі необхідні документи 

реєструються уповноваженою особою в Журналі обліку заяв на 

реалізацію акціонерами свого переважного права. 

Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від 

використання переважного права не передбачається. У разі, якщо 

акціонер не подав заяву у строки, встановлені для реалізації акціонерами 

свого переважного права вважається, що такий акціонер відмовився від 

використання свого переважного права на придбання акцій. 

2) 

строк та порядок 

перерахування коштів у сумі, 

яка дорівнює вартості акцій, 

що придбаваються, із 

зазначенням найменування 

банку та номера поточного 

рахунку, на який 

перераховуються кошти в 

оплату за акції 

 Одразу після реєстрації заяви, але не пізніше кінця дня 22 вересня 2015 

року, акціонер перераховує ПАТ «КРЕДОБАНК» кошти в сумі, що 

вказана у його заяві та дорівнює кількості акцій, на придбання якої має 

переважне право акціонер, помноженої на ціну розміщення акцій.  

Оплата вартості акцій здійснюється тільки грошовими коштами шляхом 

безготівкових розрахунків: виключно в національній валюті. Негрошові 

внески та внески у інших валютах в оплату акцій не приймаються.  

Кошти в національній валюті перераховуються на рахунок №5004401 у 

ПАТ «КРЕДОБАНК», код банку 325365, отримувач ПАТ 

«КРЕДОБАНК».  

Надлишкові кошти (понад ті, що вказані у заяві) або кошти, що були 

перераховані акціонерами без подання відповідної заяви, або особами, 
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що не мають переважного права на придбання акцій, ПАТ 

«КРЕДОБАНК» поверне на рахунок, з якого ці кошти були сплачені, 

протягом трьох робочих днів з дня отримання. Відсотки на сплачені 

акціонерами кошти за акції з дати отримання таких коштів до дати їх 

повернення не нараховуються та не виплачуються. 

3) 

строк та порядок видачі 

товариством письмових 

зобов'язань про продаж 

відповідної кількості акцій 

 На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання 

акцій та відповідно до суми внесених акціонером коштів Уповноважена 

особа видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної 

кількості цінних паперів у день отримання коштів. 

Письмові зобов’язання видаються акціонерам особисто або їх 

уповноваженим представникам, після пред’явлення належним чином 

оформлених документів, що підтверджують їхні повноваження. У 

випадку, якщо акціонер (чи його представник) не звернувся до ПАТ 

«КРЕДОБАНК» у вищезазначений термін письмове зобов’язання 

надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу, 

зазначену у заяві на придбання акцій. 

13 Порядок розміщення акцій та їх оплати: 

1) 

дати початку та закінчення 

першого та другого етапів 

укладення договорів з 

першими власниками у 

процесі приватного 

розміщення акцій 

 З урахуванням спрощеної процедури збільшення статутного капіталу у 

відповідності до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння 

капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р. №78-VIII 

строки першого та другого етапів укладення договорів скорочуються, а 

саме: 

Перший етап: з 10-00 до 13-00 за київським часом 23.09.2015р.  

Другий етап: з 14-00 до 16-00 за київським часом 23.09.2015р. 

2) 

можливість дострокового 

закінчення укладення 

договорів з першими 

власниками у процесі 

приватного розміщення акцій 

(якщо на запланований обсяг 

акцій укладено договори з 

першими власниками та акції 

повністю оплачено) 

 У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені 

договори з першими власниками та акції будуть повністю оплачені, 

Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» може прийняти рішення про дострокове 

закінчення укладення договорів з першими власниками та затверджує 

результати укладення договорів з першими власниками, результати 

приватного розміщення та звіт про результати розміщення. 

3) 

порядок укладання договорів 

купівлі-продажу акцій (на 

першому етапі укладення 

договорів з першими 

власниками у процесі 

приватного розміщення 

акцій), щодо яких акціонером 

під час реалізації переважного 

права була подана заява про 

придбання та перераховані 

відповідні кошти, відповідно 

до умов розміщення акцій 

 З 10-00 до 13-00 за київським часом 23.09.2015р. укладаються договори 

купівлі-продажу акцій між ПАТ «КРЕДОБАНК» та акціонерами, які 

надали заяву про придбання акцій та внесли відповідну суму коштів на 

реалізацію свого переважного права у повному обсязі.  

Акціонери, що безпосередньо або за посередництвом своїх належним 

чином уповноважених представників, не звернуться до ПАТ 

«КРЕДОБАНК» за вказаною в цьому Рішенні адресою у вищезазначений 

період вважаються такими, що відмовилися від реалізації свого 

переважного права. В такому випадку, ПАТ «КРЕДОБАНК» повертає 

внесені такими акціонерами кошти протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 

закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення. Відсотки на сплачені акціонерами 

кошти за акції з дати отримання таких коштів до дати їх повернення не 

нараховуються та не виплачуються. 

4) 

строк та порядок подання заяв 

про придбання акцій 

учасниками розміщення, 

перелік яких затверджено 

загальними зборами 

акціонерів (або єдиним 

акціонером товариства, або 

іншою особою, що відповідно 

до законодавства виконує 

 З 14-00 до 16-00 за київським часом 23.09.2015р. продаються акції 

додаткової емісії, які не були продані під час реалізації акціонерами 

свого переважного права, серед осіб, що є акціонерами ПАТ 

«КРЕДОБАНК» станом на 21.09.2015р.  

Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до 

вичерпання запланованого обсягу розміщення. Всі заяви розглядаються 

виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації 

акціонерами свого переважного права та не перевищують розміру 

оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того 
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функції загальних зборів), а 

також строк та порядок 

укладання договорів купівлі-

продажу акцій (на другому 

етапі укладення договорів з 

першими власниками у 

процесі приватного 

розміщення акцій) 

як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового 

випуску акцій, не задовольняються. На підставі поданих заяв між ПАТ 

«КРЕДОБАНК» та акціонерами укладаються договори купівлі-продажу 

акцій. Кошти в оплату за акції за такими договорами повинні бути 

внесені акціонерами до 16-30 за київським часом 28.09.2015р., в іншому 

випадку договір розривається ПАТ «КРЕДОБАНК» в односторонньому 

порядку, а акції підлягають продажу заявникові, котрий вніс свою заяву 

найшвидше з тих заявників, чиї заяви не були задоволені. 

У випадку, коли протягом першої години другого етапу від акціонерів 

поступили заяви на придбання акцій в кількості, що перевищує кількість 

акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного 

права на придбання акцій, Уповноважена особа має право прийняти 

рішення (що оформляється письмово) щодо продажу таким акціонерам 

акцій пропорційно до їх частки у статутному капіталі ПАТ 

«КРЕДОБАНК», про що акціонерам подаються відповідні письмові 

повідомлення з доданням копій такого рішення. В такому випадку 

черговість надходження заяв не має значення для акціонерів, що подали 

свої заяви протягом першої години першого дня другого етапу. 

Акціонер має право запропонувати у своїй заяві ціну акцій, що є вищою 

за ціну розміщення та оплатити акції за запропонованою ним ціною. 

5) 

адреси, за якими 

відбуватиметься укладення 

договорів з першими 

власниками у процесі 

приватного розміщення акцій 

79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, кабінет 109 

6) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього 

випуску): 

  повне найменування ПАТ «КРЕДОБАНК» не користується послугами андеррайтера 

  код за ЄДРПОУ ПАТ «КРЕДОБАНК» не користується послугами андеррайтера 

  місцезнаходження ПАТ «КРЕДОБАНК» не користується послугами андеррайтера 

  номери телефонів та факсів ПАТ «КРЕДОБАНК» не користується послугами андеррайтера 

  номер і дата видачі ліцензії на 

провадження професійної 

діяльності на фондовому 

ринку - діяльності з торгівлі 

цінними паперами, а саме 

андеррайтингу 

ПАТ «КРЕДОБАНК» не користується послугами андеррайтера 

7) відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була 

визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*: 

  повне найменування Ринкова вартість акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» була визначена відповідно 

до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність 

  код за ЄДРПОУ Ринкова вартість акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» була визначена відповідно 

до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність 

  місцезнаходження Ринкова вартість акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» була визначена відповідно 

до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність 

  номери телефонів та факсів Ринкова вартість акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» була визначена відповідно 

до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність 

8) 

строк, порядок та форма 

оплати акцій 

Оплата вартості акцій здійснюється тільки грошовими коштами шляхом 

безготівкових розрахунків виключно в національній валюті. Негрошові 

внески та внески у інших валютах в оплату акцій не приймаються.  

Кошти сплачуються акціонерами в процесі реалізації ними свого 
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переважного права на придбання акцій до кінця дня 22.09.2015р., кошти 

сплачуються після реєстрації відповідної заяви акціонера. Після 

укладання договору купівлі-продажу акцій, внесені акціонерами кошти 

зараховуються в оплату такого договору. 

На другому етапі кошти сплачуються акціонерами в строк, вказаний у 

відповідному договорі купівлі-продажу акцій, але не пізніше кінця дня 

28.09.2015р. 

9) 

у разі оплати акцій грошовими 

коштами - найменування 

банку та номер поточного 

рахунку, на який буде внесено 

кошти в оплату за акції; якщо 

оплата акцій здійснюється у 

національній та іноземній 

валюті, окремо вказуються 

номери рахунків у 

національній та іноземній 

валютах, дата, на яку 

здійснюється оцінка іноземної 

валюти 

Кошти в національній валюті перераховуються на рахунок №5004401 у 

ПАТ «КРЕДОБАНК», код банку 325365, отримувач ПАТ 

«КРЕДОБАНК».  

10) 

порядок видачі 

уповноваженими особами 

емітента документів, які 

підтверджують оплату акцій 

 Уповноважена особа видає документ, котрий підтверджує оплату акцій 

(довідку, виписку з рахунку, меморіальний ордер і т.п.) за усним чи 

письмовим запитом акціонера. Документ видається акціонерові, його 

належним чином уповноваженій особі чи надсилається поштою на 

адресу, що вказана у заяві акціонера. 

14 

Дії, що проводяться в разі 

дострокового закінчення 

укладення договорів з 

першими власниками у 

процесі приватного 

розміщення (якщо на 

запланований обсяг акцій 

укладено договори з першими 

власниками та акції повністю 

оплачено) 

 У випадку, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з 

першими власниками та акції повністю оплачено Правління ПАТ 

«КРЕДОБАНК» має право прийняти рішення про дострокове закінчення 

укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 

розміщення акцій. Одночасно Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» приймає 

рішення про: 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення акцій; 

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;  

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 

При цьому всі акціонери, що подали заяви на другому етапі і чиї заяви не 

були задоволені повідомляються про це письмово, відповідне 

оголошення розміщується при вході до головного офісу ПАТ 

«КРЕДОБАНК» за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 та на 

офіційному веб-сайті ПАТ «КРЕДОБАНК». 

15 

Дії, що проводяться в разі, 

якщо розміщення акцій 

здійснено не в повному обсязі 

 У випадку, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі 

Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» може прийняти рішення про 

затвердження результатів розміщення у фактичному обсязі або прийняти 

рішення про відмову від розміщення 

16 

Строк повернення внесків, 

внесених в оплату за акції, у 

разі прийняття рішення про 

відмову від розміщення акцій 

 У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій кошти 

акціонерам підлягають поверненню протягом 10 (десяти) робочих днів з 

дати такого рішення. Відсотки на сплачені акціонерами кошти за акції з 

дати отримання таких коштів до дати їх повернення не нараховуються та 

не виплачуються. 

17 

Строк повернення внесків, 

внесених в оплату за акції, у 

разі незатвердження у 

встановлені строки 

результатів розміщення акцій 

У разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення 

акцій кошти акціонерам підлягають поверненню протягом 10 (десяти) 

робочих днів з дати такого рішення. Відсотки на сплачені акціонерами 

кошти за акції з дати отримання таких коштів до дати їх повернення не 

нараховуються та не виплачуються. 

 

Від емітента: _______________________ __________ _____________________ 
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(посада) (підпис) 

М.П. 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від аудитора: _______________________ 

(посада) 

__________ 

(підпис) 

М.П. 

_____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від суб’єкта 

оціночної 

діяльності: 

 

_______________________ 

(посада) 

 

__________ 

(підпис) 

М.П. 

 

_____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 


