Інформації про власників істотної участі в банку
Найменування банку: Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК»
Місцезнаходження банку: вул. Газова, 17, м. Львів, 79058
№
Учасники банку
з/п Найменування
Відсоток у
юридичної
статутному
особи/прізвище, ім’я, по капіталі
батькові фізичної особи
1
2
3
1 Баляш Олег
44,4831
Григорійович
2 Баляш Оксана
14,8836
Миколаївна
3 Малех Петро Іванович
2,3792
4 Малех Лариса Євсеївна
6,9333
5 Товариство з обмеженою
8,0000
відповідальністю
«МАРС»

6

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Янгол»

4,0000

Особи, які
опосередковано
володіють істотною
участю
4

Малех Петро Іванович,
Україна, м. Львів
Малех Лариса Євсеївна,
Україна, м. Львів

Малех Лариса Євсеївна
,Україна, , м. Львів

Взаємозв’язки між
учасниками банку та
особами, що
опосередковано володіють
істотною участю
5

Малех Петро Іванович
учасник ТзОВ «МАРС»,
володіє 56,82% статутного
капіталу ТзОВ «МАРС»;
Малех Лариса Євсеївна
учасник ТзОВ «МАРС»,
володіє 42,04% статутного
капіталу ТзОВ «МАРС»;
Малех П.І. та Малех Л.Є.
є подружжям
Малех Лариса Євсеївна
учасник ТзОВ «ЯНГОЛ»,
володіє 89,43% статутного
капіталу ТзОВ «ЯНГОЛ»;

Опис параметрів заповнення таблиці.
1. У рядку "Найменування банку" зазначається повне офіційне найменування банку.
2. У рядку "Місцезнаходження банку" зазначається адреса, за якою приймається кореспонденція на адресу банку.
3. У колонках 2, 3 зазначається інформація про учасників банку, що володіють істотною участю або через яких здійснюється
опосередковане володіння істотною участю.
Якщо учасником банку є іноземна особа, то в колонці 2 у порядку, визначеному в пункті 2.3 глави 2 Положення,
зазначається:
для юридичної особи - його найменування;
для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього).
У колонці 3 зазначається відсоток, який становлять акції (пай) у статутному (пайовому) капіталі банку, та відсоток голосів у
вищому органі емітента за акціями (паєм), що належать (належить) власнику істотної участі, у загальній кількості голосів.
4. У колонках 4, 5 розкриваються відомості про структуру власності юридичних осіб, зазначених у колонці 2.
Колонка 4 заповнюється лише в разі наявності осіб, які опосередковано володіють істотною участю в банку, через особу,
зазначену в колонці 2. За кожною зазначеною в колонці 2 юридичною особою - акціонером (учасником) банку надається
інформація про осіб, що визнаються кінцевими власниками акцій (паїв) цієї юридичної особи:
за фізичними особами - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), громадянство, місце проживання
(найменування міста/населеного пункту);
за юридичними особами - найменування та скорочене найменування (за наявності), місцезнаходження (поштова адреса), код
за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи).
У колонці 5 наводиться опис взаємозв'язків між зазначеними в колонці 2 учасниками банку та особами, зазначеними в
колонці 4 (у тому числі наводиться опис груп осіб). У колонці 5 також наводяться відомості про осіб, що є номінальними
утримувачами акцій або довірчими управителями, з вказівкою осіб, на користь яких здійснюється номінальне утримання, а
також на користь яких укладені договори довірчого управління (доручення, комісії, агентські), і частки участі в статутному
капіталі юридичних осіб, що належать останнім.
5. Якщо особою, що має істотну участь (пряму або опосередковану) у банку, є інший банк України, то інформація про
структуру власності банку-учасника в колонках 4, 5 не розкривається.

Схематична структура власності ПАТ ОКСІ БАНК
станом на 01.01.2013р.
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