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 08 березня 2015 року
Публічне Акціонерне Товариство «Банк Фамільний» м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 26-А, 03039
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№
з/п

1

1

Прізвище, ім’я та
по батькові
фізичної особи
Тип
або повне
особи
найменування
юридичної особи
2
3
Коміссарук
Михайло
Борисович

ФО

Чи є особа
власником
істотної
участі в
банку
4

Участь особи в банку,%
Інформація про особу

5
Україна, місто Донецьк

Так

пряма

опосеред
-кована

сукупна

6

7

8

100

100

-

Україна, місто Донецьк
2

Коміссарук
Борис Ізрайлевич

ФО

Так

87,3973

-

87,3973

Опис взаємозв’язку
особи з банком

9
Має право голосу в
розмірі 100 відсотків
капіталу
банку
на
загальних
зборах
учасників
банку
за
дорученням акціонерів
Коміссарука
Бориса
Ізрайлевича та Грач
Ольги Веніамінівни
Акціонер банку, має
спільні
економічні
інтереси з Грач Ольгою
Веніамінівною
через
Коміссарука
Михайла

Україна, місто Донецьк
3

Грач Ольга
Веніамінівна

ФО

Так

12,6027

-

12,6027

Борисовича, який є їх
спільним представником
за довіреністю
Акціонер банку, має
спільні
економічні
інтереси з Коміссаруком
Борисом
Ізрайлевичем
через
Коміссарука
Михайла
Борисовича,
який є їх спільним
представником
за
довіреністю

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):
№
з/п
1
1

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
2
Коміссарук Михайло Борисович
Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)
________05 червня 2015 року________
(дата)

Розрахунок
3
87,3973+12,6027=100

____________________________
(підпис)
____Гайдукова І.В.___
(прізвище та ініціали виконавця)

Долженко О.В.
(прізвище та ініціали)
(044) 257 20 14
(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 08 березня 2015 року
Публічне Акціонерне Товариство «Банк Фамільний» м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 26-А, 03039
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№
з/п

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

Тип
особи

Тип
істотної
участі

Інформація про особу

1

2

3

4

5

ФО

П

Україна, місто Донецьк
1

Коміссарук Борис
Ізрайлевич

Україна, місто Донецьк
2

Грач Ольга
Веніамінівна

ФО

П

3

Коміссарук Михайло

ФО

О(Д)

Україна, місто Донецьк

Опис взаємозв’язку особи з
банком
6
Акціонер
банку,
якому належить 87,3973%
акцій банку (рішення про
надання згоди на набуття
істотної участі в банку у
акціонера не збереглось)
Акціонер
банку,
якому належить 12,6027%
акцій банку (рішення про
надання згоди на набуття
істотної участі в банку на
час внеску законодавством
не вимагалось)
Має право голосу на

загальних
зборах
акціонерів
банку
за
дорученням
акціонерів
банку: Коміссарука Бориса
Ізрайлевича,
якому
належить 87,3973% акцій
банку (довіреність від 22
листопада
2012
року
№394/12, термін дії –
безстрокова; Грач Ольги
Веніамінівни,
якій
належить 12,6027% акцій
банку (довіреність від 11
грудня 2012 року №8517,
термін дії – до 11 грудня
2015 року)

Борисович

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)
________05 червня 2015 року________
(дата)

____________________________
(підпис)
____Гайдукова І.В.___
(прізвище та ініціали виконавця)

Долженко О.В.
(прізвище та ініціали)
(044) 257 20 14
(телефон виконавця)

Додаток 4
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу ІІ)
Схематичне зображення структури власності Публічного АТ “Банк Фамільний” станом на 08 березня 2015 року

року6027

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Фізична особа
Коміссарук
Михайло Борисович, Україна,
представник за довіреностями
(термін дії довіреності, наданої акціонером
Коміссаруком Б.І.- безстрокова, наданої
акціонером Грач О.В.-11.12.2015 р. )

87,3973%

12,6027%

Фізична особа
Коміссарук
Борис Ізрайлевич, Україна

Голова Правління
(посада уповноваженої особи)

Фізична особа
Грач
Ольга Веніамінівна, Україна

________
(підпис)

О.В. Долженко
(ініціали, прізвище)

