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 21 грудня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50
№
з/п

1
1

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

Тип Чи є особа
особи власником
істотної
участі в
банку

Держава Україна в
особі Міністерства
фінансів України

Інформація про особу

Участь особи в банку, %
пряма

опосередкована

сукупна

Опис взаємозв’язку особи
з банком

3

4

5

6

7

8

9

Д

ТАК

Україна, м. Київ-01008,
вул. Грушевського, 12/2,
код за ЄДРПОУ 00013480

100

-

100

Акціонер банку.

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
Перший Заступник Голови Правління
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
(посада уповноваженої банком особи

24.01.2017
(дата)

__________ підпис __________
(підпис)

Яковенко Ю.О.
(прізвище та ініціали виконавця)

Розрахунок
3
Дубровін О.В.
(прізвище та ініціали)

+380567163450
(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 21 грудня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50
No
з/п

1
1

Прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
2
Держава Україна в особі
Міністерства фінансів
України

Тип
особи

Тип
істотної
участі

Інформація про особу

Опис взаємозв’язку особи з банком

3

4

6

Д

П

5
Україна, м. Київ-01008,
вул. Грушевського, 12/2,
код за ЄДРПОУ 00013480

Перший Заступник Голови Правління
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
(посада уповноваженої банком особи

24.01.2017
(дата)

__________ підпис __________
(підпис)

Яковенко Ю.О.
(прізвище та ініціали виконавця)

Акціонер банку, що прямо володіє 100% в статутному
капіталі банку.

Дубровін О.В.
(прізвище та ініціали)

+380567163450
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності Банку станом на 21 грудня 2016 року
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

100%

Держава Україна в особі
Міністерства фінансів України

Перший Заступник Голови Правління
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
(посада уповноваженої банком особи

__________ підпис __________
(підпис)

Дубровін О.В.
(прізвище та ініціали)

