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Протокол №2015/02 

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів 

Публічного Акціонерного Товариства 

“КРЕДОБАНК” 
 

21 вересня 2015 року       м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, перший 

поверх, великий конференц-зал  

готелю “Супутник”  

Початок: 14 год. 00 хв. (за київським часом) 

Закінчено: 14 год. 55 хв. (за київським часом). 

 

Збори відкрив Голова Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» Крепак Дмитро Леонідович, 

котрий поінформував акціонерів про те, що Спостережна Рада Банку призначила його 

Головою Загальних Зборів, а Секретарем Загальних Зборів – Заступника директора 

Департаменту організації Банку, стратегії і PR Мацієвського В.М.  

Також Крепак Д.Л. повідомив акціонерам, що призначена Спостережною Радою 

Реєстраційна комісія працювала в такому складі: 

Мацієвський В’ячеслав Миколайович – Голова Реєстраційної комісії, обраний 

членами реєстраційної комісії шляхом голосування; 

Члени Реєстраційної комісії: 

Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами 

Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»; 

Гапа Анна Андріївна – Головний спеціаліст депозитарного відділу Департаменту 

казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»; 

Матвійчук Микола Олегович – Старший спеціаліст відділу по роботі з цінними 

паперами Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»; 

Мищишин Володимир Михайлович – Начальник депозитарного відділу Департаменту 

казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Після представлення акціонерам Реєстраційної комісії Крепак Д.Л. запросив для 

оголошення результатів реєстрації Голову Реєстраційної комісії п. Мацієвського В.М. 

Мацієвський В.М. оголосив акціонерам, що реєстрація присутніх на Зборах акціонерів 

здійснювалась відповідно до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних 

зборах, складеного відповідно до статті 34 Закону України „Про акціонерні товариства” 

станом на 24.00 годину 15.09.2015р. (три робочі дні перед датою Загальних зборів). Голова 

Реєстраційної комісії також поінформував акціонерів про результати реєстрації:  

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах складає 6 878;  

загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій товариства, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах, складає 191 271 028 684 простих акцій або 99,67383% % у 

загальній кількості акцій,. 

Мацієвський В.М. повідомив, що відмов акціонерам (їх представникам) у реєстрації 

для участі у зборах не було. За підсумками реєстрації відповідно до ст. 41 Закону України 

„Про акціонерні товариства” наявний кворум Загальних зборів.  

Мацієвський В.М., виконуючи функції Секретаря Загальних зборів, повідомив 

акціонерів та їх представників про порядок денний  позачергових Загальних Зборів, 

визначений рішенням Спостережної Ради Банку, що скликала Збори, а саме: 

1 Затвердження кількісного складу і обрання лічильної комісії. 

2 Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом 

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 

додаткових внесків. 

3 Затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» та 

визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 

4 Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», 

якому надаються повноваження щодо:  
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- внесення змін до проспекту емісії акцій; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований 

обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю 

оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі 

приватного розміщення акцій; 

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;  

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 

встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ 

«КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 

рішення про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 

придбання розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації 

такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому 

органі. 

5 Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким 

надаються повноваження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 

на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення акцій. 

Мацієвський В.М. також повідомив, що акціонерам банку, відповідно до даних 

зведеного облікового реєстру власників акцій, складеного депозитарієм станом на 

06.08.2015р., було розіслано персональні повідомлення не пізніше 15 днів до дати 

проведення загальних зборів акціонерів. Повідомлення про скликання позачергових 

загальних зборів акціонерів було також оприлюднено шляхом публікації в офіційному 

друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Газеті 

„Бюлетень. Цінні папери України” від 19 серпня 2015р. Повідомлення також було розміщено 

на вебсайті банку. Враховуючи важливість докапіталізації для банку Спостережна рада 

скликала загальні збори у терміновому порядку, позбавивши акціонерів права вносити зміни 

до порядку денного Загальних зборів. Відповідно змін у порядку денному не було. 

 

Перше питання порядку денного «Затвердження кількісного складу і вибори Лічильної 

комісії» 

 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення:  

1. Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб.  

Крепак Д.Л. оголосив, що у зв’язку з тим, що Лічильна комісія ще не обрана, 

підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення Спостережної Ради 

банку, здійснюватиме Секретар Загальних Зборів. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Мацієвський В.М. здійснив підрахунок голосів та оголосив результати голосування: 
 

 

Кількість голосів 

% голосів від загальної 
кількості голосів акціонерів, 

що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах 

За 191 270 957 282 100,0000% 

Проти 0 0,0000% 



 3 

Утримались 0 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів 0 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 71 402 0,0000% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування 65 698 0,0000% 

зазначено кілька варіантів голосування 0 0,0000% 

бюлетень зіпсовано 0 0,0000% 

бюлетень не надано 5 704 0,0000% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 271 028 684 100,00% 

Рішення прийнято 
  Таким чином більшістю голосів прийнято наступне рішення: 

1. Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб.  

Крепак Д.Л. оголосив запропонований Спостережною Радою перелік кандидатів до 

складу Лічильної комісії Загальних Зборів: 

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 

Мацієвський Вячеслав Миколайович; 

Багрій Назар Іванович; 

Матвійчук Микола Олегович; 

Гапа Анна Андріївна. 
Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Мацієвський В.М. здійснив підрахунок голосів та оголосив результати голосування: 

 

Кількість голосів 

% голосів від загальної 
кількості голосів акціонерів, 

що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах 

За 191 270 922 281 99,9999% 

Проти 0 0,0000% 

Утримались 0 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів 0 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 106 403 0,0001% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування 0 0,0000% 

зазначено кілька варіантів голосування 0 0,0000% 

бюлетень зіпсовано 0 0,0000% 

бюлетень не надано 106 403 0,0001% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 271 028 684 100,00% 

Рішення не прийнято 
  Таким, чином більшістю голосів прийнято наступне рішення: 

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 

Мацієвський Вячеслав Миколайович; 

Багрій Назар Іванович; 

Матвійчук Микола Олегович; 

Гапа Анна Андріївна. 

 
Друге питання порядку денного «Прийняття рішення про збільшення статутного 

капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» 

Крепак Д.Л. зазначив, що необхідність прийняття даного рішення зумовлене 

потребою у збільшенні регулятивного капіталу банку з метою покращення фінансового стану 

банку в умовах кризових явищ у банківському секторі та військових дій в Україні. 
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 Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо збільшення 

статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

1. Збільшити статутний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» на 330 000 000,00 грн. (Триста 

тридцять мільйонів гривень 00 копійок), шляхом приватного розміщення 

33 000 000 000  (Тридцять три мільярди штук) додаткових акцій існуючої номінальної 

вартості (0,01 грн.) за рахунок додаткових внесків. 

2. Збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснити за спрощеною 

процедурою у відповідності до вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на 

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

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 

Кількість голосів 

% голосів від загальної 
кількості голосів акціонерів, 

що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах 

За 191 065 383 689 99,8925% 

Проти 205 623 343 0,1075% 

Утримались 0 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів 0 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 21 652 0,0000% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування 15 949 0,0000% 

зазначено кілька варіантів голосування 0 0,0000% 

бюлетень зіпсовано 0 0,0000% 

бюлетень не надано 5 703 0,0000% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 271 028 684 100,00% 

Рішення не прийнято 
  Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Збільшити статутний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» на 330 000 000,00 грн. (Триста 

тридцять мільйонів гривень 00 копійок), шляхом приватного розміщення 

33 000 000 000  (Тридцять три мільярди штук) додаткових акцій існуючої номінальної 

вартості (0,01 грн.) за рахунок додаткових внесків. 

2. Збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснити за спрощеною 

процедурою у відповідності до вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на 

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

 

Третє питання порядку денного «Затвердження рішення про приватне розміщення 

акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого 

розміщення» 

 

Крепак Д.Л. ознайомив акціонерів з проектом рішення приватне розміщення акцій 

ПАТ «КРЕДОБАНК» та вказав, що учасниками такого розміщення будуть виключно особи, 

котрі є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу. 

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо приватного 

розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого 

розміщення. 

1. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» (додається). 

2. Учасниками приватного розміщення акцій є особи, котрі є акціонерами ПАТ 

«КРЕДОБАНК» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ 

«КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення акцій. 
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3. Положення законодавства щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку 

не застосовуються. 

 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 

Кількість голосів 

% голосів від загальної 
кількості голосів акціонерів, 

що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах 

За 191 064 658 283 99,8921% 

Проти 205 634 281 0,1075% 

Утримались 2 119 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів 0 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 734 001 0,0004% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування 728 298 0,0004% 

зазначено кілька варіантів голосування 0 0,0000% 

бюлетень зіпсовано 0 0,0000% 

бюлетень не надано 5 703 0,0000% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 271 028 684 100,00% 

Рішення прийнято 
  Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» (додається). 

2. Учасниками приватного розміщення акцій є особи, котрі є акціонерами ПАТ 

«КРЕДОБАНК» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ 

«КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення акцій. 

3. Положення законодавства щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку 

не застосовуються. 

 

Четверте питання порядку денного «Прийняття рішення про визначення 

уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:  

внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення 

укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у 

разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 

акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів 

приватного розміщення акцій;  затвердження звіту про результати приватного 

розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення 

внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені 

законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим 

приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення 

акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 

придбання розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого 

права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 

 

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо визначення 

уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК»: 

1. Визначити, що Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» є уповноваженим органом ПАТ 

«КРЕДОБАНК», якому надаються повноваження щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
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- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований 

обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю 

оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі 

приватного розміщення акцій; 

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;  

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 

встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ 

«КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 

рішення про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 

придбання розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації 

такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому 

органі. 
Акціонер Удалов В.О. запропонував внести зміни до проекту рішення Загальних 

зборів, що б уповноваженим органом не було Правління.  Мацієвський В.М. роз’яснив 

п.Удалову В.О. порядок внесення змін до порядку денного та наголосив на законодавчих 

обмеженнях щодо обмеження можливості вносити зміни до проектів рішень загальних 

зборів.  

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 

Кількість голосів 

% голосів від загальної 
кількості голосів акціонерів, 

що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах 

За 191 064 658 283 99,8921% 

Проти 206 362 579 0,1079% 

Утримались 2 119 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів 0 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 5 703 0,0000% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування 0 0,0000% 

зазначено кілька варіантів голосування 0 0,0000% 

бюлетень зіпсовано 0 0,0000% 

бюлетень не надано 5 703 0,0000% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 271 028 684 100,00% 

Рішення прийнято 
  Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Визначити, що Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» є уповноваженим органом ПАТ 

«КРЕДОБАНК», якому надаються повноваження щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований 

обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю 

оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі 

приватного розміщення акцій; 
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- затвердження результатів приватного розміщення акцій;  

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 

встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ 

«КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 

рішення про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 

придбання розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації 

такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому 

органі. 
 

 

П’яте питання порядку денного «Прийняття рішення про визначення уповноважених 

осіб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження: проводити дії щодо 

забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 

стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення 

укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій» 

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо визначення 

уповноважених осіб ПАТ «КРЕДОБАНК»: 

1. Визначити, що: 

Крепак Дмитро Леонідович – Голова Правління ПАТ «КРЕДОБАНК»,  

Шатковскі Гжегож – Перший заступник Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Малюк Юрій Валентинович – Директор Департаменту казначейства ПАТ 

«КРЕДОБАНК», 

Мацієвський В’ячеслав Миколайович – Заступник Директора Департаменту організації 

Банку, стратегії і PR ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами 

Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК», 

є уповноваженими особами ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження:  

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 

на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення акцій. 

В межах своїх повноважень вищезазначені особи мають право, зокрема: вести 

переговори з акціонерами, укладати від імені ПАТ «КРЕДОБАНК» договори, здійснювати дії 

на виконання таких договорів, підписувати відповідні внутрішні розпорядчі документи. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

  

Кількість голосів 

% голосів від загальної 
кількості голосів акціонерів, 

що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах 

За 191 064 658 283 99,8921% 

Проти 206 362 579 0,1079% 

Утримались 0 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів 0 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 7 822 0,0000% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування 0 0,0000% 
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зазначено кілька варіантів голосування 0 0,0000% 

бюлетень зіпсовано 0 0,0000% 

бюлетень не надано 7 822 0,0000% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 271 028 684 100,00% 

Рішення прийнято 
  Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Визначити, що: 

Крепак Дмитро Леонідович – Голова Правління ПАТ «КРЕДОБАНК»,  

Шатковскі Гжегож – Перший заступник Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Малюк Юрій Валентинович – Директор Департаменту казначейства ПАТ 

«КРЕДОБАНК», 

Мацієвський В’ячеслав Миколайович – Заступник Директора Департаменту організації 

Банку, стратегії і PR ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами 

Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК», 

є уповноваженими особами ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження:  

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 

на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення акцій. 

В межах своїх повноважень вищезазначені особи мають право, зокрема: вести 

переговори з акціонерами, укладати від імені ПАТ «КРЕДОБАНК» договори, здійснювати дії 

на виконання таких договорів, підписувати відповідні внутрішні розпорядчі документи. 

Крепак Д.Л. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано, та 

оголосив засідання Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „КРЕДОБАНК” 

закритим. 

 

 

Голова Загальних зборів      ____________ Крепак Д.Л. 

 

Секретар Загальних зборів  ____________ Мацієвський В.М. 
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Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 21.09.2015 р. 

№ п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові або назва 

акціонера 

Кількість належних 

акціонеру акцій 

Відсоток у загальній 

кількості акцій, що 

беруться до 

розрахунку при 

визначенні кворуму 

та голосуванні 

Зареєструвався 

особисто/ 

зареєструвався 

представник 

1 
Польський акціонерний банк 

"Загальна Ощадна Каса" (РКО ВР 

SA) 191063171008 99,6545% 

Представник за 

довіреністю  

2 

MUNDAN HOLDІNGS LІMІTED 

(Кіпр) 81783000 0,04262% 

Представник за 

довіреністю 

3 Апенко Людмила Миколаївна 127028 0,00007% особисто 

4 Багрій Назар Іванович 2100 0,00000% особисто 

5 Баран Анастасія Максимівна 65698 0,00003% особисто 

6 БАРДИН ПЕЛАГЕЯ АНДРІЇВНА 1068 0,00000% особисто 

7 

ГАВРИЛОВ ЛЕОНІД 

ДМИТРОВИЧ 140650 0,00007% 

особисто 

8 ГЛОВА ОРИСЯ ІВАНІВНА 9906 0,00001% особисто 

9 Добрянська Галина Борисівна 30099 0,00002% особисто 

10 КАБИН ОЛЬГА ГНАТІВНА 6507 0,00000% особисто 

11 Карук Анатолій Іванович 728298 0,00038% особисто 

12 Козаровський Тарас Васильович 50000 0,00003% особисто 

13 Крет Христина Іванівна 10727 0,00001% особисто 

14 Кушнір Богдан Йосипович 466260 0,00024% особисто 

15 Липецький Дмитро Васильович 15949 0,00001% особисто 

16 Лучинкін Єгор Сергійович 1210000 0,00063% особисто 

17 Мартинюк Олександр Васильович 22963 0,00001% особисто 

18 

Мацієвський В'ячеслав 

Миколайович 100700 0,00005% 

особисто 

19 Мельник Ірина Володимирівна 2119 0,00000% особисто 

20 

МЕНКЕС МАЇНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 5703 0,00000% 

особисто 

21 

СЕНЧИШИН РОМАН 

АНДРІЙОВИЧ 12350 0,00001% 

особисто 

22 Сорочинська Надія Петрівна 143400 0,00007% особисто 

23 

Стародубцев Олександр 

Євгенійович 25477664 0,01328% 

особисто 

24 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ 

МИКОЛАЙОВИЧ 246268 0,00013% 

особисто 

25 ТОВ "Столиця - цінні папери" 19160000 0,00998% 

Представник за 

довіреністю 

26 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АРМАДА 

КАПІТАЛ" 2000000 0,00104% 

Представник за 

довіреністю 

27 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Меридіан А" 68769849 0,03584% 

Директор, що діє 

згідно статуту 

28 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РОЯЛ 

КАПІТАЛ" 380177 0,00020% 

Представник за 

довіреністю 

29 Удалов Валерій Олексійович 1 0,00000% особисто 

30 Фаюра Петро Сергійович 1129715 0,00059% особисто 

31 Федевич Максим Євгенійович 2420827 0,00126% особисто 

32 Хлебановський Орест Михайлович 70915 0,00004% особисто 

33 Чорний Володимир Михайлович 3258735 0,00170% особисто 

34 Юрченко Олексій Юрійович 9000 0,00000% особисто 

 Разом: 191 271 028 684,00 99,67383% Х 

 

Голова Реєстраційної комісії       Мацієвський В.М. 


