
  

  

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 01.01.2017року 
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», 03150, м. Київ, вул. Щорса, буд.7/9 

(повне найменування та місцезнаходження банку) 

Прізвище, ім’я та 
Чи є особа 
власником 

істотної 
участі в 

Участь особи в банку,% по батькові 
фізичної особи або 

повне 
найменування 

юридичної особи 

№ 
з/п 

Тип 
особи 

Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з банком 
опосеред- 

кована 
пряма сукупна 

банку 

1 

 
КВІККОМ 

LIMITED) 
належить 

«ІНВЕСТ-СЕРВІС»,  якому належить 
100%  акцій  банку.   Контролер  ТОВ 
«ІНВЕСТ-СЕРВІС»            КВІККОМ 
ЛІМІТЕД (QUICKCOM  LIMITED) 

Громадянин України, 
Україна, 
м.Івано-Франківськ, 

Через 
(QUICKCOM 
якому 

ЛІМІТЕД 
(100%), 

ФО ТАК 100% ТОВ 
Бахматюк Олег 

Романович 0 100 100 

та 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці): 

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне № 
з/п 

Розрахунок  % 
найменування юридичної особи 

1 2 3 

1 Бахматюк Олег Романович 100 x 1 x 1 = 100 

Уповноважена особа Фонду 
(посада уповноваженої банком особи) 

____________________________ 
(підпис) 

_______Кашута Д.Є.____ 
(прізвище та ініціали) 

_______18.01.2017_________ _____Сочавський А.З.___________ _593-60-70_ 
(дата) (прізвище та ініціали виконавця) (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 01.01.2017року 
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», 03150, м. Київ, вул. Щорса, буд.7/9 (повне найменування та 

місцезнаходження банку) 

Прізвище, ім’я та по 
Тип № 

з/п 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Тип 
істотної 
участі 

Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з банком 
особи 

1 ЮО П 03680, м. Київ, вул. Заболотного, буд.150, прим.17 
32302638 

 
Акціонер   банку,   якому  належить 

банку, 
НБУ 

Товариство з  обмеженою 
відповідальністю 
«ІНВЕСТ-СЕРВІС 

100% 
Постановою 

акцій погоджено 
№2 від 

04.01.2005 
КВІККОМ 
(QUICKCOM  LIMITED) 

ЛІМІТЕД ЮО 

ФО 

О 

О 

Костакі  Пантеліді,1,  Колокасідес  Білдінг,  3-й  поверх,  П.С.1010,   Учасник   ТОВ   «ІНВЕСТ-СЕРВІС» 2 
Нікосія, Кіпр, (Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3 
floor, p/c 1010, Nicosia, Cyprus),  реєстр.№ НЕ 197304 

rd (частка    100%),    якому   належить 
100% акцій банку. 

3 
Бахматюк 
Романович 

Олег громадянин  України, Україна,  м.  Івано-Франківськ                           Учасник (контролер) КВІККОМ 
ЛІМІТЕД (QUICKCOM  LIMITED) 
(100%), яке є учасником ТОВ 
«ІНВЕСТ-СЕРВІС» (100%), яке є 
власником 100% акцій банку, 
погоджено рішенням НБУ №52 від 
01.02.2013 

Уповноважена особа Фонду ____________________________ _______Кашута Д.Є.____ 
(посада уповноваженої банком особи)  (підпис) (прізвище та ініціали) 

_______19.01.2016_________ 
(дата) 

_____Сочавський А.З.___________ 
(прізвище та ініціали виконавця) 

_ 593-60-70_ 
(телефон виконавця) 



  

 

Додаток 4 
до Положення про порядок подання відомостей 
про структуру власності банку 

(пункт 11 розділу ІІ) 

Схематичне зображення структури власності ПАТ “ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ” станом на 01.01.2017року 

100% 
ПАТ ТОВ «ІНВЕСТ-СЕРВІС» 

«КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» Україна 

100% 

КВІККОМ ЛІМІТЕД 
(QUICKCOM LIMITED) 

Кіпр 

100% 

Олег Романович Бахматюк 
Україна 

Уповноважена особа Фонду _______Кашута Д.Є.____ 


