Додаток 2
до Положення про порядок подання відомостей
про структуру власності банку (пункт 11 розділу
ІІ)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2017 року:
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ,
вул. Олексія Терьохіна, 4

№
з/п

1
1

Прізвище, ім’я та
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Держава Україна
в особі Фонду
державного майна
України та
Кабінету
Міністрів України

Тип
особи

3
Д

Чи є особа
власником
істотної
участі в
банку
4
Так

Участь особи в банку,%
Інформація про особу

5
Держава Україна: Фонд державного майна України:
Україна, 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, буд. 18/9, код за ЄДРПОУ
00032945
Кабінет Міністрів України:
Україна, 01008, м. Київ, вул.
Грушевського, буд. 12/2, код за
ЄДРПОУ -

пряма

опосередкована

сукупна

6
98,3275

7
0,0054

8
98,3329

Опис взаємозв’язку особи
з банком

9
Держава Україна в особі
Фонду державного майна
України є акціонером
банку, якому належить
98,3275% акцій банку.
Держава Україна в особі
Кабінету
Міністрів
України
має
опосередковану участь в
банку в розмірі 0,0054%
через
Публічне
акціонерне товариство
«Державний експортно-

імпортний банк України»,
якому належить 0,0054%
акцій
банку,
та
є
контролером Публічного
акціонерного товариства
«Державний експортноімпортний банк України»
(100 % акцій).
Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):
№
з/п
1

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
2
Держава Україна в особі Кабінету Міністрів
України
Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)
18 січня 2017 року
(дата)

Розрахунок
3
0,0054

__________________
(підпис)
Приступа Ю.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

О.Ю.Локтіонов
(прізвище та ініціали)
044- 454-27-00
(телефон виконавця)

Додаток 3
до Положення про порядок подання відомостей про
структуру власності банку (пункт 11 розділу ІІ)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2017 року:
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ,
вул. Олексія Терьохіна, 4
№
з/п

1
1

Прізвище, ім’я
та по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи
2

Держава Україна
в особі Фонду
державного
майна України
та Кабінету
Міністрів
України

Тип
особи

Тип
істотної
участі

3

4

Д

П,О

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

18 січня 2017 року
(дата)

Інформація про особу

Опис взаємозв’язку особи з банком

5
Держава Україна: -

6
Держава в особі Фонду державного майна України є акціонером
банку, якому належить 98,3275% акцій банку. Держава в особі
Фонд державного майна України:
Кабінету Міністрів України має опосередковану участь в банку в
Україна, 01133, м. Київ, вул. розмірі 0,0054% через Публічне акціонерне товариство
Кутузова, буд. 18/9, код за ЄДРПОУ «Державний експортно-імпортний банк України», якому належить
00032945
0,0054% акцій банку, та є контролером Публічного акціонерного
товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (100
Кабінет Міністрів України:
% акцій).
Україна, 01008, м. Київ, вул.
Грушевського, буд. 12/2, код за
ЄДРПОУ __________
(підпис)

Приступа Ю.М.

(прізвище та ініціали виконавця)

О.Ю.Локтіонов

(прізвище та ініціали)

044- 454-27-00
(телефон виконавця)

3

Cхематичне зображення структури власності
АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку”
станом на 01 січня 2017 року
1,6671%
АТ (публ.) “Український банк
реконструкції та розвитку”

98,3275%

Одна юридична особа

0,0054%
Публічне акціонерне товариство
«Державний експортноімпортний
банк України», Україна

в особі
Фонду державного
майна
України

100%
в особі
Кабінету Міністрів України
100%

Держава Україна

