
Додаток 4 

до Положення про порядок подання відомостей 

про структуру власності 

 

Інформація про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2015 року 

Найменування банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

Місцезнаходження банку: проспект Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115 Україна 

 

N 

з/

п 

Учасники банку 

Особи, які 

опосередковано 

володіють 

істотною участю 

Взаємозв'язки між 

учасниками банку та 

особами, що 

опосередковано 

володіють істотною 

участю 

найменування юридичної 

особи/прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

відсоток у 

статутному 

капіталі/ відсоток 

голосів у вищому 

органі емітента 

1 2 3 4 5 

1 ProCredit Holding AG & 

Co. KGaA (ПроКредит 

Холдинг АГ та Ко.КГаА)  

 

45,6547/60,001 --  --  

2 KfW (Кредитна Установа 

для Відбудови) 

 

39,1284/20,000 Федеральний уряд 

Федеративної 

республіки 

Німеччини 

Федеральному уряду 

Федеративної 

республіки Німеччини 

належить 80% участі у 

KfW (Кредитна 

Установа для 

Відбудови) 

  

3 Європейський банк 

реконструкції і розвитку 

 

15,2169/19,999 -- -- 

(Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 

25.07.2013, № 10 від 14.01.2015) 

 

 

 

 

 

 

 



 Асоційована особа 

 
 

 
  

13,6% 10,3% 13,3% 17,7% 45% 

80,0% 20,0% 
  

15,2% 39,1% 

45,7% 

Європейський банк 
реконструкції та 

розвитку 1 

 

KfW 

 

ПроКредит Холдинг 
АГ та Ко. КГаА 

 

IPC - Інтернаціонале 
Проект Консульт 

ГмбХ 

KfW 
(структура власності 
наведена вище) 

Стічтінг ДОЕН 

(або Фонд ДОЕН) 
3
 

Міжнародна фінансова 
корпорація 

(IFC) 
4
 

 

АТ «ПроКредит 

Банк» 

Федеральні 
землі 
ФРН 

Федеральний 
уряд 
ФРН 

11 юридичних осіб-
нерезидентів 

2
 

3 фізичні особи, 
контрольних часток 

немає 

100% 

Схематичне зображення структури власності 
Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» 

 
(станом на 01.01.2015) 



 
 
 

 

Примітки до схематичного зображення структури власності АТ «ПроКредит Банк»:  

 

 
1 – ЄБРР є міжнародною фінансовою установою, до якої входить Україна поряд з іншими 64 державами світу, інформація про склад 

країн-учасниць ЄБРР є публічною та офіційно розкрита на веб-сторінці: http://www.ebrd.com/pages/about/who/shareholders.shtml 

 
2 – Частка жодного з таких акціонерів в капіталі ПроКредит Холдинг АГ та Ко.КГаА не перевищує 10%. 

 
3 - Фонд ДОЕН є неприбутковою організацією за законодавством Нідерландів, капітал якого формується за рахунок внесків 

національних лотерей Нідерландів. 

 
4 – Міжнародна Фінансова Корпорація є міжнародною фінансовою установою, до якої входить Україна поряд з іншими 184 

державами світу, перелік країн-учасниць є публічною інформацією, що офіційно розкрита на веб-сторінці 

http://go.worldbank.org/4FHBI7UF30. 

 


