
Титульний аркуш Повідомлення 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова правлiння       Крепак Дмитро Леонiдович 

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

  М.П.  
07.11.2013 

(дата) 

 

Особлива інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Публічне акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

09807862 

1.4 Місцезнаходження емітента 

79026, м.Львiв, Сахарова, 78 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

(032)2972308 (032)2972309 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

lesya.tykhan@kredobank.com.ua 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 05.11.2013 

 (дата) 

2.2. Повідомлення № 210 Бюлетень.Цiннi папери України 07.11.2013 

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

2.3. Повідомлення 

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

в мережі 

Інтернет 
07.11.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

№ 

з/п 

Дія 

(лістинг/делістинг 

або зміна рівня 

лістингу) 

Найменування 

фондової біржі 
Дата дії 

Вид 

цінних 

паперів, 

щодо 

яких 

вчинена 

дія 

Номінальна 

вартість 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена дія 

Кількість 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена дія 

Частка від 

розміру 

статутного 

капіталу, 

яку 

складають 

цінні 

папери, 

щодо яких 

вчинена 

дія (у 

відсотках) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

цінних 

паперів, 

щодо 

яких 

вчинена 

дія 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена 

дія 

Найме-

нування 

органу, що 

здійснив 

державну 

реєстрацію 

випуску 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена 

дія 

Тип, форма 

існування 

цінних паперів, 

щодо яких 

вчинена дія 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 делістинг 

ПАТ 

"Українська 

бiржа" 

Дата, 

коли 

емітенту 

стало 

відомо чи 

коли він 

мав 

дізнатися 

про 

делістинг 

його 

цінних 

паперів 

04.11.2013 

Акція 

проста 
1918969469.16 191896946916 100 26.01.2010 23/1/10 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 

Зміст інформації: 

Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК" повiдомляє, що рiшенням Котирувальної комiсiї ПАТ "Українська бiржа" акцiї простi iменнi ПАТ 

"КРЕДОБАНК" виключено з бiржового реєстру та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку. 

Дата прийняття фондовою бiржею рiшення про делiстинг :  

01.11.2013р. 

дата делiстингу , найменування фондової бiржi, вид, тип, форма випуску та форма iснування, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, виключених з 



№ 

з/п 

Дія 

(лістинг/делістинг 

або зміна рівня 

лістингу) 

Найменування 

фондової біржі 
Дата дії 

Вид 

цінних 

паперів, 

щодо 

яких 

вчинена 

дія 

Номінальна 

вартість 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена дія 

Кількість 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена дія 

Частка від 

розміру 

статутного 

капіталу, 

яку 

складають 

цінні 

папери, 

щодо яких 

вчинена 

дія (у 

відсотках) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

цінних 

паперів, 

щодо 

яких 

вчинена 

дія 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена 

дія 

Найме-

нування 

органу, що 

здійснив 

державну 

реєстрацію 

випуску 

цінних 

паперів, 

щодо яких 

вчинена 

дія 

Тип, форма 

існування 

цінних паперів, 

щодо яких 

вчинена дія 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

лiстингу:  

04.11.2013р., ПАТ «Українська бiржа», акцiї простi iменнi в бездокументарнiй формi, в кiлькостi 191 896 946 916 штук, загальною номiнальною вартiстю 1 

918 969 469,16 грн. 

спiввiдношення (у вiдсотках) кiлькостi цiнних паперiв, виключених з лiстингу, до загальної кiлькостi цiнних паперiв конкретного випуску: 100% 

дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, 

виключених з лiстингу: 

26.01.2010, №23/1/10, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

вид, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - 

дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу : 

З 04.11.2013р. цiннi папери виключено з бiржового реєстру та переведено у категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.1. 

Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю середньомiсячної вартостi бiржових угод лiстинговим вимогам, визначеним п. 4.1. 

Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1688 вiд 22.11.2012р. 

 


