
 

 

Інформація про власників істотної участі в банку 

Найменування банку – Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк» 

Місцезнаходження банку -  вул. Автозаводська , 54/19, м. Київ, 04114 

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 

1 2 3 4 5 

1  Компанія «ЕРБ 

Нью Юроп 

Холдінг Б.В.» 

(«ERB New 

Europe Holding 

B.V.») 

 

 99,9652% 

 Акціонерна 

компанія 

«Євробанк 

Ергасіас С.А.» 

(«Eurobank 

Ergasias S.A.») 

Акціонерній компанії «Євробанк Ергасіас С.А.» 

належить 100 % голосів від загальної кількості 

голосуючих акцій Компанії «ЕРБ Нью Юроп Холдінг 

Б.В.». Як відомо компанії «Євробанк Ергасіас С.А.» 

(«Eurobank Ergasias S.A.») установи та приватні 

інвестори не володіють більше, ніж 5% простих акцій і 

прав голосу компанії «Євробанк Ергасіас С.А.». 

«Євробанк Ергасіас СА» є публічним акціонерним 

товариством, акції якого є вільними у господарському 

обороті та реалізуються через біржу, що має наслідком 

постійні зміни у складі власників акцій акціонерного 

товариства та їх часток. 

  

Голова Правління 

ПАТ «Універсал Банк»        І.О. Волох 

 

 

 

 

Додаток 4 
до Положення про порядок подання відомостей про 

структуру власності,  затверджене Постановою Правління 

Національного банку України 08.09.2011 N 306 



 

 

Схематичне зображення структури власності банку 

 

¹ Як відомо компанії «Євробанк Ергасіас С.А.» («Eurobank Ergasias S.A.») установи та приватні інвестори не володіють більше, ніж 5% простих акцій 

і прав голосу компанії «Євробанк Ергасіас С.А.». «Євробанк Ергасіас СА» є публічним акціонерним товариством, акції якого є вільними у 
господарському обороті та реалізуються через біржу, що має наслідком постійні зміни у складі власників акцій акціонерного товариства та їх часток. 

 

 
 Голова Правління 

 ПАТ «Універсал Банк»        І.О. Волох 

 

 

Додаток 5 

до Положення про порядок подання відомостей про структуру 
власності,  затверджене Постановою Правління Національного 

банку України 08.09.2011 N 306 

99,9652% 

100% 

Публічне акціонерне товариство  

«Універсал Банк» 

Компанія «ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В.» («ERB 

New Europe Holding B.V.») 

Акціонерна компанія «Євробанк Ергасіас С.А.» 

(«Eurobank Ergasias S.A.») ¹ 


