
 
 

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 Акціонерно-комерційний банк „Львів”,  
Україна, 79008, м. Львів, вул. Сербська, буд. 1 

(повне найменування та місцезнаходження банку) 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Тип 
особи 

Чи є особа 
власником 

істотної 
участі в 
банку 

Інформація про особу 

Участь особи в банку,% 

Опис взаємозв’язку особи з банком 
пряма  

опосере
д-

кована  
сукупна  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Margeir Petursson  

Маргеір Петурсон 

ФО Так громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 

 

 

 

--- 99,8789 99,8789 Через: 

1. приватну компаню з обмеженою 
відповідальністю “Тангент Холдінг 
Інтернешнл Б.В.” (50 %), якій 
належить 86,56 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Маргеір Петурсон 
ехф.” (100 %), якій належить: 

1) 27,08 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю 



 
 

„Храунб’ярг ехф.”, якій належить 
15,32 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2) 19,28 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю 
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3. Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю 
„Хрануб’ярг ехф” (0,78 %), якій 
належить 15,32 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 



 
 

Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

4. Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (1,44 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2 Jon Palmanson  

Йоун Паульмасон 

 

ФО       Так громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Ґардабайр 

    --- 99,8789 99,8789 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Фарі ехф.” (100 %), 
якій належить: 

1) 50,00 % у приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю 
„Ейґнархальдсвєлаїд Міклаторґ ехф.”, 
якій належить 60,00 % у приватній 
компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фе Корпорейшн 
Б.В.”, якій належить 50,00 % у 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Тангент Холдінг 
Інтернешнл Б.В.”, якій належить 86,56 
%  Товариства з обмеженою 



 
 

відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % 
акцій банку. 

2) 20,00 % у приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Фе 
Корпорейшн Б.В.”, якій належить 
50,00 % у приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Тангент 
Холдінг Інтернешнл Б.В.”, якій 
належить 86,56 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3) 10,74% у приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % у товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

4) 50,00 % у приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю 
„Фастейґнав’єлаїд Оусланд ехф.”, якій 
належить 35,09 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю 
„Храунб’ярг ехф.”., якій належить 
15,32 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 



 
 

Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % у товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,48 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3. Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,88 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 



 
 

3 
Sigurdur Gisli 
Palmanson 

Сіґюрдюр Ґіслі 
Паульмасон 

ФО Так громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 

--- 99,8789 99,8789 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Дехстер 
Ф’ярвестінґар ехф.” (100 %), якій 
належить: 

1) 50,00 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю 
„Фастейґнав’єлаїд Оусланд ехф.”, якій 
Приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фастейґнав’єлаїд 
Оусланд ехф.” належить 35,09% 
голосів від загальної кількості 
голосуючих акцій компанії 
„Храунб’ярг ехф.”, якій належить 
15,32 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % у товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2) 20,00 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Фе 
Корпорейшн Б.В.”, якій належить 
50,00 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Тангент 
Холдінг Інтернешнл Б.В.”, 
якійналежить 86,56 % в товаристві з 



 
 

обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3) 10,78 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52% в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю 
компанії „Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.”, якій належить 13,44 % в 
товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % 
акцій банку. 

4) 50,00 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю 
„Ейґнархальдсвєлаїд Міклаторґ ехф.”, 
якій належить 60,00 % у приватній 
компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фе Корпорейшн 
Б.В.”, якій належить 50,00 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Тангент Холдінг 
Інтернешнл Б.В.”, якій належить 86,56 
% в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % 
акцій банку. 



 
 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,48 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3. Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,88 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

4 
Стадник Богдан 
Іванович  

ФО Ні громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0181 ___ 0,0181 Акціонер банку 



 
 

5 
Кирилюк Руслан 
Ростиславович 

ФО Ні громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0125 ___ 0,0125 Акціонер банку 

6 
Дудикевич Валерій 
Богданович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0094 ___ 0,0094 Акціонер банку 

7 
Івахів Орест 
Васильович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0071 ___ 0,0071 Акціонер банку 

8 
Пурха Тадей 
Станіславович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0061 ___ 0,0061 Акціонер банку 

9 
Горицька Оксана 
Богданівна 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0025 ___ 0,0025 Акціонер банку 

10 
Заячук Ігор 
Михайлович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0020 ___ 0,0020 Акціонер банку 

11 
Робак Володимир 
Євгенович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0019 ___ 0,0019 Акціонер банку 

12 
Кириленко Юрій 
Васильович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0017 ___ 0,0017 Акціонер банку 

 Цунівський 
Зеновій 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0017 ___ 0,0017 Акціонер банку 



 
 
13 Володимирович 

14 
Іванишин Василь 
Романович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0016 ___ 0,0016 Акціонер банку 

15 
Машко Валентина 
Олександрівна 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0016 ___ 0,0016 Акціонер банку 

16 
Туркевич 
Ростислав 
Юрійович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0015 ___ 0,0015 Акціонер банку 

17 
Балуцька Емілія 
Броніславівна 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, Львівська 
область,  м. 
Новояворівськ 

0,0013 ___ 0,0013 Акціонер банку 

18 
Заячук Ірина 
Ігорівна 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0010 ___ 0,0010 Акціонер банку 

19 
Онишко Оксана 
Теодорівна 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0010 ___ 0,0010 Акціонер банку 

20 
Федорів Євген 
Романович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0009 ___ 0,0009 Акціонер банку 

21 
Єзерський Тарас 
Теодорович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0008 ___ 0,0008 Акціонер банку 

22 
Сергійчук Наталія 
Миколаївна 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0008 ___ 0,0008 Акціонер банку 



 
 

23 
Мозіль Роман 
Якович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0008 ___ 0,0008 Акціонер банку 

24 
Мацюк Володимир 
Васильович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0008 ___ 0,0008 Акціонер банку 

25 
Курляк Василь 
Юрійович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0008 ___ 0,0008 Акціонер банку 

26 
Гук Олександр 
Петрович 

ФО Ні Громадянин України, 
Україна, м. Львів 

0,0008 ___ 0,0008 Акціонер банку 

27 Sigurbjorg 
Snorradottir 

Сіґурбйорґ 
Сноррадоуттір 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Селфоссі 
Галталек, 801. 

___ 0,23 0,23 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.” (1,75 %), 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

28 Hjordis Geirdal 

Хйордіс Ґейрдаль 

ФО Ні Громадянин 
Нідерландів, Ісландія, 
Боргарнесі 

___ 0,12 0,12 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.” (0,88 %), 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг», якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

29 Agnes Geirdal  

Аґнес Ґейрдаль 

ФО Ні Громадянин 
Нідерландів, Ісландія, 
м. Селфоссі  

___ 0,12 0,12 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.” (0,88 %), 
якій належить 13,44 % в товаристві з 



 
 

обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

30 Sigurjon 
Gudjonsson 

Сіґурйоун 
Ґудйоунссон 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, Рейк’явік 

___ 0,06 0,06 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.” (0,45 %), 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

31 Arnar 
Arinbjarnarson 

Аднар 
Арінб’яднарсон 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,00 0,00 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю 
„Хрануб’ярг ехф” (0,15 %), якій 
належить 15,32 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

32 Bjarni Eyvinds 
Prastarson 

Б’ядні Ейвіндс 
Трастарсон 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 

___ 0,02 0,02 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,14 %), якій належить 15,32 % в 



 
 

приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,26 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

33 Indriði Pálsson  

Індріді Паульссон 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,11 0,11 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,74 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 



 
 

обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (1,37 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

34 Daði Örn Jónsson  

Даді Едн Йоунссон 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,05 0,05 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,30 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 



 
 

Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,55 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

35 Jóhann Hjartarson  

Йоуханн 
Х’яртарсон  

ФО Ні Громадянин Ісландії , 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 

___ 0,02 0,02 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,23 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 



 
 

відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,38 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

36 Jóhannes Ari 
Arason  

Йоганнес Арі 
Арасон  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,02 0,02 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,16 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,29 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  



 
 

„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

37 Guðmundur Karl 
Guðmundsson  

Ґвюдмюндюр 
Кадль 
Ґюдмюндссон  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,02 0,02 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,13 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,24 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 



 
 

99,8789 % акцій банку. 

38 Lára Huld 
Grétarsdóttir  

Лаура Хюльд 
Ґрєтарсдоуттір  

 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,01 0,01 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,07 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,12 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

39 Styrkár Jafet ФО Ні Громадянин Ісландії, ___ 0,01 0,01 Через: 



 
 

Hendriksson  

Стіркаур Явет 
Хендріхссон  

Ісландія, м. Рейк’явік 1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,05 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,09 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

40 Björn Knútsson  

Бйодн Кнутссон  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,01 0,01 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,05 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 



 
 

відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,08 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

41 Bárður Þór 
Sveinsson  

Баурдюр Тоур 
Свейнссон  

 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,01 0,01 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,04 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 



 
 

Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,08 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

42 Sigurlaug 
Jóhannsdóttir  

Сіґюрльойґ 
Йоуханнсдоуттір  

 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,01 0,01 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,04 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 



 
 

99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,12 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

43 Erna Kristín 
Siggeirsdóttir  

Една Крістін 
Сіґґейрсдоуттір  

 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,01 0,01 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,04 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 



 
 

ф’ярфестінгарфелаг” (0,08 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

44 Pálína Margrét 
Hafsteinsdóttir  

Пауліна Марґрєт 
Хавстейнсдоуттір  

 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,00 0,00 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю 
„Хрануб’ярг ехф” (0,04 %), якій 
належить 15,32 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

45 Þóra Hrólfsdóttir 

Тоура 
Хроульвсдоуттір  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,01 0,01 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,04 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 



 
 

48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,08 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

46 Kristín 
Svavarsdóttir  

Крістін 
Сваварсдоуттір  

 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,00 0,00 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,03 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 



 
 

обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,05 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

47 Auður 
Finnbogadóttir 

Ейдюр 
Фіннбоґадоуттір  

 

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,00 0,00 Через: 

1. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф” 
(0,03 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг”, якій належить 
48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 



 
 

2. приватну компанію з обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,05 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

48 Kristinn Zimsen 
Крістінн Сімсен  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,11 0,11 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (1,64 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

49 Björg Hauksdóttir 
Бйорґ 
Хьойхсдоуттір  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,00 0,00 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,04 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 



 
 

Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

50 Arinbjörn 
Bernharðsson 
Арінбйодн 
Беднхардссон  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

___ 0,00 0,00 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,04 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

51 Helgi Pétursson 
Хельґі Петурссон  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 0,00 0,00 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,04 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 
якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

52 Jóhannes R. 
Jóhannesson 
Йоуханнес Р. 
Йоуханнессон  

ФО Ні Громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 0,00 0,00 Через приватну компанію з 
обмеженою відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаг” (0,04 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії 
з обмеженою відповідальністю  
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, 



 
 

якій належить 13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

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

№ 
з/п 

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

найменування юридичної особи 
Розрахунок 

1 2 3 

1 
Sigurbjorg Snorradottir 

Сіґурбйорґ Сноррадоуттір 
1,75*0,1344*0,9988=0,23  

2 
Hjordis Geirdal 

Хйордіс Ґейрдаль 0,88*0,1344*0,9988=0,12 

3 
Agnes Geirdal  

Аґнес Ґейрдаль 
0,88*0,1344*0,9988=0,12 

4 
Sigurjon Gudjonsson 

Сіґурйоун Ґудйоунссон 0,45*0,1344*0,9988=0,06 

5 
Arnar Arinbjarnarson 

Аднар Арінб’яднарсон 0,15*0,0091*0,4852*0,1344*0,9988=0,00 

6 
Bjarni Eyvinds Prastarson 

Б’ядні Ейвіндс Трастарсон (0,14*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,26*0,4852*0,1344*0,9988)=0,02 



 
 

7 
Indriði Pálsson  

Індріді Паульссон (0,74*0,1532*0,1344*0,9988)+(1,37*0,4852*0,1344*0,9988)=0,11 

8 
Daði Örn Jónsson  

Даді Едн Йоунссон (0,30*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,55+0,4852*0,1344*0,9988)=0,05 

9 
Jóhann Hjartarson  

Йоуханн Х’яртарсон (0,23*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,38*0,4852*0,1344*0,9988)=0,02 

10 
Jóhannes Ari Arason  

Йоганнес Арі Арасон (0,16*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,29*0,4852*0,1344*0,9988)= 0,02 

11 
Guðmundur Karl Guðmundsson  

Ґвюдмюндюр Кадль Ґюдмюндссон (0,13*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,24*0,4852*0,1344*0,9988)=0,02 

12 
Lára Huld Grétarsdóttir  

Лаура Хюльд Ґрєтарсдоуттір  (0,07*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,12*0,4852*0,1344*0,9988)=0,01 

13 
Styrkár Jafet Hendriksson  

Стіркаур Явет Хендріхссон (0,05*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,09*0,4852*0,1344*0,9988)=0,01 

14 
Björn Knútsson  

Бйодн Кнутссон (0,05*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,08*0,4852*0,1344*0,9988)=0,01 

15 
Bárður Þór Sveinsson  

Баурдюр Тоур Свейнссон  (0,04*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,08*0,4852*0,1344*0,9988)=0,01 



 
 

16 

Sigurlaug Jóhannsdóttir  

Сіґюрльойґ Йоуханнсдоуттір  

 
(0,04*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,12*0,4852*0,1344*0,9988)=0,01 

17 
Erna Kristín Siggeirsdóttir  

Една Крістін Сіґґейрсдоуттір  (0,04*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,08*0,4852*0,1344*0,9988)=0,01 

18 
Pálína Margrét Hafsteinsdóttir  

Пауліна Марґрєт Хавстейнсдоуттір  (0,04*0,1532*0,1344*0,9988)=0,00 

19 
Þóra Hrólfsdóttir 

Тоура Хроульвсдоуттір (0,04*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,08*0,4852*0,1344*0,9988)=0,01 

20 
Kristín Svavarsdóttir  

Крістін Сваварсдоуттір  (0,03*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,05*0,4852*0,1344*0,9988)=0,00 

21 
Auður Finnbogadóttir 

Ейдюр Фіннбоґадоуттір  (0,03*0,1532*0,1344*0,9988)+(0,05*0,4852*0,1344*0,9988)=0,00 

22 Kristinn Zimsen Крістінн Сімсен (1,64*0,4852*0,1344*0,9988)=0,11 

23 
Björg Hauksdóttir Бйорґ 
Хьойхсдоуттір (0,04*0,4852*0,1344*0,9988)=0,00 

24 
Arinbjörn Bernharðsson Арінбйодн 
Беднхардссон (0,04*0,4852*0,1344*0,9988)=0,00 

25 Helgi Pétursson Хельґі Петурссон (0,04*0,4852*0,1344*0,9988)=0,00 



 
 

26 
Jóhannes R. Jóhannesson Йоуханнес 
Р. Йоуханнессон (0,04*0,4852*0,1344*0,9988)=0,00 

 
Голова Правління                                                               ____________________________                                       Гавриляк І. В. 

(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 
   

__________________________ _Туркевич Р. Ю. _____(032) 245 64 52___ 
(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 8 березня 2015 року  
Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів”,  

Україна, 79008, м. Львів, вул. Сербська, буд. 1  
(повне найменування та місцезнаходження банку) 

 

№ 
з/п 

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

юридичної особи 

Тип 
особи 

Тип 
істотн

ої 
участі 

Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з банком 

1 2 3 4 5 6 
1 Товариство з обмеженою 

відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг” 

ЮО П 01054, Україна, м. Київ, 
вул. Гоголівська, буд. 
17, ЄДРПОУ 33694814 

Акціонер банку, якому належить 99,8789 % акцій банку 
(письмовий дозвіл Національного банку України на 
придбання акцій згідно рішення № 17/1 від 24.03.2006 року ) 

2 Tangent Holding 
International B.V. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „Тангент 
Холдінг Інтернешнл Б.В.”  

ЮО О Laan Copes v Cattenburch 
52, 2585GB ‘s-
Gravenhage, Netherlands  

Лаан Копес ван 
Каттенбурх 52, 2585GB 
Гаага, Нідерланди  
ідентифікаційний код 
852481007  

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг” (частка 86,56 %), якому належить 99,8789 
% акцій банку.  

3 Vostok Holding Netherlands 
B.V. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 

ЮО О Laan Copes v Cattenburch 
52, 2585GB ‘s-
Gravenhage, Netherlands  

Лаан Копес ван 

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю „Нью 
Прогрес Холдінг” (частка 13,44 %), якому належить 99,8789 
% акцій банку. 



 
відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.” 

Каттенбурх 52, 2585GB 
Гаага, Нідерланди  

Ідентифікаційний код 
27340895 

4 Fe Corporation B. V.  
 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „ФЕ 
Корпорейшн Б.В.” 

ЮО О Laan Copes v Cattenburch 
52, 2585GB ‘s-
Gravenhage, Netherlands  
Лаан Копес ван 
Каттенбурх 52, 2585GB 
Гаага, Нідерланди  

Ідентифікаційний код 
821322291 

Учасник Приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.” (частка 50,00 %), якій 
належить 86,56 % в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

5    Eignarhaldsfélagið Miklatorg 
еhf. 
 

Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Ейґнархальдсвєлаїд 
Міклаторґ ехф .” 

ЮО О Laugavegi 182 105 
Reykjavik, Iceland 

Льойґавеґюр 182 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4911051270 

Учасник Приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„ФЕ Корпорейшн Б.В.” (частка 60,00 %), якій належить 50,00 
% в Приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.”, якій належить 86,56 % в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

6 Fari ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „Фарі 
ехф.” 

ЮО О Laugavegi 182 105 
Reykjavik, Iceland 

Льойґавеґюр 182 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4509002650 

1. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Ейґнархальдсвєлаїд Міклаторґ ехф.” 
(частка 50,00 %), якій належить 60,00 % у приватній 
компанії з обмеженою відповідальністю „Фе Корпорейшн 
Б.В.”, якій належить 50,00 % у приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Тангент Холдінг Інтернешнл 
Б.В.”, якій належить 86,56 %  Товариства з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фе Корпорейшн Б.В.” (частка 20,00 %), 



 
якій належить 50,00 % у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.”, якій 
належить 86,56 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

3. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 
10,74%), якій належить 48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.”, якій належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

4. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фастейґнав’єлаїд Оусланд ехф.” (частка 
50,00 %), якій належить 35,09 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Храунб’ярг ехф.”, якій 
належить 15,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю  „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

7 ЕА Fjarfestingarfelag ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „ЕА 
ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” 

ЮО О Skipholti 50 D 105 
Reykjavik, Iceland 
Скіпхолт 50D,105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
5405992469 

1. Учасник Приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.” (частка 
48,52 %), якій належить 13,44 % в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг” , якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. Учасник Приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Храунб’ярг ехф.” (частка 6,32 %), якій 
належить 15,32 % в Приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 



 
належить 13,44 % в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг” , якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

8 Hraunbjarg ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Храунб’ярг ехф.” 

ЮО О Skipholti 50 D 105 
Reykjavik, Iceland 

Скіпхолт 50D,105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
5303032760 

1. Учасник Приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.” (частка 
15,32 %), якій належить 13,44 % в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг” , якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 0,91 
%), якій належить 48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.”, якій належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

9 Fasteignafelagid Osland ehf. 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Фастейґнав’єлаїд 
Оусланд ехф.” 

ЮО О Laugavegi 182 105 
Reykjavik, Iceland 

Льойґавеґюр 182 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4812983189 

Учасник Приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Храунб’ярг ехф.” (частка 35,09 %), якій належить 15,32 % в 
Приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить 13,44 % в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг” , якому належить 99,8789 % акцій банку. 

10 Dexter Fjarfestingar ehf. 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „Дехстер 
Ф’яурвестінґар ехф.” 

ЮО О Laugavegi 182 105 
Reykjavik, Iceland 
Льойґавеґюр 182 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4509002730 

1. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Ейґнархальдсвєлаїд Міклаторґ ехф.” 
(частка 50,00 %), якій належить 60,00 % у приватній 
компанії з обмеженою відповідальністю „Фе Корпорейшн 
Б.В.”, якій належить 50,00 % у приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Тангент Холдінг Інтернешнл 
Б.В.”, якій належить 86,56 %  Товариства з обмеженою 



 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фе Корпорейшн Б.В.” (частка 20,00 %), 
якій належить 50,00 % у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.”, якій 
належить 86,56 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

3. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 
10,78 %), якій належить 48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  „Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.”, якій належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

4. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фастейґнав’єлаїд Оусланд ехф.” (частка 
50,00 %), якій належить 35,09 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Храунб’ярг ехф.”., якій 
належить 15,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю  „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

11 Margeir Petursson ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 

ЮО О Morkinni 3, 108 
Reykjavik, Iceland 

Мьоркін 3, 105 м. 

1. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Храунб’ярг ехф.” (частка 27,08 %), якій 
належить 15,32 % в приватній компанії з обмеженою 



 
відповідальністю „Маргеір 
Петурсон ехф.” 

Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
4602952629 

відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2.Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 
19,28 %), якій належить 48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.”, якій належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг2, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

12 Íslandsbanki hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Ісландсбанкі хф.” 

ЮО О Kirkjusandi 2, 155 
Reykjavik, Iceland 

Кік’юсанді 2, 155 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4910080160 

1. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 
22,70 %), якій належить 48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.”, якій належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.” (частка 
7,00 %), якій належить 13,44 % в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг” , якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Бір хф.” (частка 100 %), якій належить  
26,84 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„ФСП Холдінг ехф.”, якій належить 12,84 %  в приватній 
компанії з обмеженою відповідальністю „Восток Холдінг 



 
Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому 
належить 99,8789 % акцій банку. 

13 FSP Holding ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю “ФСП 
Холдінг ехф.” 

ЮО О Borgartuni 18 105           
Reykjavik, Iceland 

Борґартун 18 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4303061460 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.” (частка 12,84 %), якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

14 Byr hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „Бір хф.” 

ЮО О Borgartuni 18 105          
Reykjavik, Iceland 
Борґартун 18 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
62004100200 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
“ФСП Холдінг ехф.” (частка 26,84 %), якій належить 12,84 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

15 Sparisjodabanki Islands hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Спарісьодабанкі Айлендс 
хф.” 

ЮО О Raudararstig 27, 105 
Reykjavik, Iceland 
Раударастінг 27,105 м. 
Рейк’явік, Ісландія  
Ідентифікаційний код 
6810861379 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
“ФСП Холдінг ехф.” (частка 10,70 %), якій належить 12,84 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

16 SpKef Sparisjodur 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „СпКеф 
Сспарісьодур” 

ЮО О Tjarnargotu 12 230 
Reykjanesbær, Iceland 

Т‘ярнарготу 12 230 
Рейк’янесбаєр 

Ідентифікаційний код 
6204100120 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
“ФСП Холдінг ехф.” (частка 33,42 %), якій належить 12,84 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 



 
17 SPV Fjarfesting 

 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю “СПВ 
Ф’ярфестінг” 

  Kirkjusandi 2, 155 
Reykjavik, Iceland 

Кік’юсанді 2, 155 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
5312024140 
 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.” (частка 2,03 %), якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

18 Austurbraut hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Ейстюрбрьойт хф.” 

ЮО О Skipholti 50 D 105 
Reykjavik, Iceland 
Скіпхолт 50D,105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
4803060740 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.” (частка 4,67 %), якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

19 Dromi hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю  “Дромі 
хф.” 

ЮО О Lágmúla 6, 108 Reykjavík 
Iceland 
Лагмула 6,108 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
7103091670 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Восток Холдінг Нідерланди Б.В.” (частка 3,05 %), якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

20 Netvis ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю “Нетвіс 
ехф.” 

ЮО О Laugavegi 182 105 
Reykjavik, Iceland 

Льойґавеґюр 182 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4407942549  

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 7,56 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

21 Klakki hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 

ЮО О Siðumula 28, 108 
Reykjavik, Iceland  
Сідюмула 28, 108 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 6,58 %), якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 



 
відповідальністю „Хклахкі 
ехф.” 

Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
6106012350 

відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

22 Tryggingamiðstöðin hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Тріґґінґамідстьодін хф.” 

ЮО О Siðumula 24, 108 
Reykjavik, Iceland  
Сідюмула 24, 108 
Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
6602692079 

1. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 4,77 
%), якій належить 48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.”, якій належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

2. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Хрануб’ярг ехф.” (частка 2,59 %), якій 
належить 15,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

23 Fjárfestingarfélagið 
Vatnaskil ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Ф’ярвестінґарвєлаґід 
Ватнаскіль ехф.” 

ЮО О Morkinni 3, 108 
Reykjavik, Iceland 
Мьоркін 3, 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
5909012370 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Хрануб’ярг ехф.” (частка 6,67 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

24 Byr sparisjóður 
 
Ощадний банк „Бір 
спарісйоудюр”  

ЮО О Borgartuni 18 105           
Reykjavik, Iceland 
Борґартун 18 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Хрануб’ярг ехф.” (частка 6,56 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 



 
Ідентифікаційний код 
6102692229 

товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

25 Útsær ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „Утсайр 
ехф.” 

ЮО О Skipholti 50 D 105 
Reykjavik, Iceland 

Скіпхолт 50D,105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
4605033530 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Хрануб’ярг ехф.” (частка 3,07 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

26 Hringstaðabúið ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Хрінґстадабуід ехф.”   

ЮО О Laugavegi 44           
Reykjavik, Iceland 
Льойґавеґюр 44 м. 
Рейк’явік, Ісландія 

Ідентифікаційний код 
5106012970 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Хрануб’ярг ехф.” (частка 2,37 %), якій належить 15,32 % в 
приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

27 Landsbankinn 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Ландсбанкі” 

ЮО О Tjarnargotu 12 230 
Reykjanesbær, Iceland 

Т‘ярнарготу 12 230 
Рейк’янесбаєр 

Ідентифікаційний код 
4710080280 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„СпКеф Сспарісьодур” (частка 100,00 %), якій належить 
33,42 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю  
“ФСП Холдінг ехф.”, якій належить 12,84 % в приватній 
компанії з обмеженою відповідальністю „Восток Холдінг 
Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в товаристві з 
обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому 
належить 99,8789 % акцій банку. 

28 The National Treasury 
 
Національне казначейство 
Ісландії 

ЮО О Vegmúla 3,150  
Reykjavík Iceland 
 
Вегмула 3, 150 
Рейк’явік, Ісландія 
 
Ідентифікаційний код 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Ландсбанкі” (частка 97,9 %), якій належить 100 % в 
приватній компанії з обмеженою відповідальністю „СпКеф 
Сспарісьодур”, якій належить 33,42 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  “ФСП Холдінг ехф.”, якій 
належить 12,84 % в приватній компанії з обмеженою 



 
5402696459 відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 

належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

29 ISB Holding ehf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю “ ІСБ 
Холдінг ехф.” 

ФО О Sóltúni 26, 105 Reykjavík 
Iceland 
 
Солтуні 26, 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
 
 Ідентифікаційний код 
6603091010 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Ісландсбанкі” (частка 95,00 %), якій належить: 

1. 22,70 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. 7,00 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3. 100 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Бір хф.”, якій належить  26,84 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „ФСП Холдінг ехф.”, якій 
належить 12,84 %  в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

30 GLB Holding ehf. 
 

ФО О Sóltúni 26, 105 Reykjavík 
Iceland 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
“ІСБ Холдінг ехф.” (частка 100,00 %), якій належить 95,00 % 



 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю „ГЛБ 
Холдінг ехф.” 

 
Солтуні 26, 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
 
Ідентифікаційний код 
4811002240 

в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Ісландсбанкі”, якій належить: 

1. 22,70 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. 7,00 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

3. 100 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Бір хф.”, якій належить  26,84 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „ФСП Холдінг ехф.”, якій 
належить 12,84 %  в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

31 Glitnir banki hf. 
 
Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
“Глінтнір банкі хф.” 

ФО О Sóltúni 26, 105 Reykjavík 
Iceland 
 
Солтуні 26, 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
 
Ідентифікаційний код 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„ГЛБ Холдінг ехф.” (частка 100,00 %), якій належить 100 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю “ ІСБ 
Холдінг ехф.”, якій належить 95,00 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Ісландсбанкі”, якій належить: 

1. 22,70 % в приватній компанії з обмеженою 



 
5505003530 відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 

належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. 7,00 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

3. 100 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Бір хф.”, якій належить  26,84 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „ФСП Холдінг ехф.”, якій 
належить 12,84 %  в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

32 Icelandic State Financial 
Investments 
 
“Ісландські державні 
фінансові інвестиції” 

ЮО О Borgartuni 3 105           
Reykjavik, Iceland 
Борґартун 3 105 м. 
Рейк’явік, Ісландія 
Ідентифікаційний код 
6209090170 

Учасник приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
„Ісландсбанкі” (частка 5,00 %), якій належить: 

1. 22,70 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 



 
2. 7,00 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг” , якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

3. 100 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Бір хф.”, якій належить  26,84 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „ФСП Холдінг ехф.”, якій 
належить 12,84 %  в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

33 Icelandic Government 
 
“Уряд Ісландії” 

ЮО О Reykjavik, Iceland  
Рейк’явік, Ісландія 

Учасник “Ісландські державні фінансові інвестиції” (частка 
100,00 %), яким належить 5,00 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „Ісландсбанкі”, якій належить: 

1. 22,70 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. 7,00 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить 13,44 % в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг” , якому належить 
99,8789 % акцій банку; 



 
3. 100 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Бір хф.”, якій належить  26,84 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю „ФСП Холдінг ехф.”, якій 
належить 12,84 %  в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

34 Margeir Petursson  

Маргеір Петурсон 

ФО О громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 

 

 

1. Учасник (контролер) приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.” (частка 
50,00 %), якій належить 86,56 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. Учасник (контролер) приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Маргеір Петурсон ехф.” (частка 100,00 
%), якій належить: 

1. 27,08 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Храунб’ярг ехф.”, якій належить 15,32 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку; 

2.19,28 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 



 
99,8789 % акцій банку. 

3. Учасник  приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Храунб’ярг ехф.” (частка 0,78 %), якій 
належить: 

1) 15,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2) 0,91 % вприватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.”, якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

4. Учасник приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.” (частка 1,44 
%), якій належить: 

1. 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. 6,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Храунб’ярг ехф.”, якій належить: 15,32 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю „Восток 



 
Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку. 

Спільно з Сіґюрдюром Ґіслі Паульмасоном та Йоуном 
Паульмасоном опосередковано володіє часкою в банку в 
складі групи осіб, пов’язаних спільними економічними 
інтересами, в розмірі 99,8789 %. 

35 Jon Palmanson  

Йоун Паульмасон 

 

ФО О громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Ґардабайр 

1. Учасник (контролер) приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фарі ехф.” (частка 100,00 %), якій 
належить: 

1) 50,00 % у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Ейґнархальдсвєлаїд Міклаторґ ехф.”, якій 
належить 60,00 % у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фе Корпорейшн Б.В.”, якій належить 
50,00 % у приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.”, якій належить 86,56 %  
Товариства з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку; 

2) 20,00 % у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фе Корпорейшн Б.В.”, якій належить 
50,00 % у приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
„Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.”, якій належить 86,56 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю „Нью Прогрес 
Холдінг”, якому належить 99,8789 % акцій банку; 

3) 10,74% у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Восток Холдінг Нідерланди Б.В.”, якій 
належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю „Нью Прогрес Холдінг”, якому належить 



 
99,8789 % акцій банку; 

4) 50,00 % у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Фастейґнав’єлаїд Оусланд ехф.”, якій 
належить 35,09 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю „Храунб’ярг ехф.»., якій належить 15,32 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю  
«Восток Холдінг Нідерланди Б.В.», якій належить13,44 % у 
товаристві з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес 
Холдінг», якому належить 99,8789 % акцій банку. 
 
2. Учасник  приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю « ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.» (частка 
0,88 %), якій належить: 

1) 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю  «Восток Холдінг Нідерланди Б.В.», якій 
належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2) 6,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Храунб’ярг ехф.», якій належить: 15,32 % 
в приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.», якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес 
Холдінг», якому належить 99,8789 % акцій банку. 

3. Учасник  приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю «Храунб’ярг ехф.» (частка 0,48 %), якій 
належить: 

1) 15,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Восток Холдінг Нідерланди Б.В.», якій 



 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2) 0,91 % вприватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.», якій 
належить 48,52 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Восток Холдінг Нідерланди Б.В.», якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

Спільно з Маргеіром Петурсоном і Сіґюрдюром Ґіслі 
Паульмасоном опосередковано володіє часкою в банку в 
складі групи осіб, пов’язаних спільними економічними 
інтересами, в розмірі 99,8789 %. Окрім цього, Йоун 
Паульмасон є братом Сіґюрдюру Ґіслі Паульмасону. 

36 Sigurdur Gisli Palmanson 

Сіґюрдюр Ґіслі Паульмасон 

ФО О громадянин Ісландії, 
Ісландія, м. Рейк’явік 

 

1. Учасник (контролер) приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю «Дехстер Ф’ярвестінґар ехф.» (частка 
100,00 %), якій належить: 

1. 50,00 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Фастейґнав’єлаїд Оусланд ехф.», якій 
Приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
«Фастейґнав’єлаїд Оусланд ехф.» належить 35,09% голосів 
від загальної кількості голосуючих акцій компанії 
«Храунб’ярг ехф.», якій належить 15,32 % в приватній 
компанії з обмеженою відповідальністю «Восток Холдінг 
Нідерланди Б.В.», якій належить13,44 % у товаристві з 
обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», 
якому належить 99,8789 % акцій банку. 

2. 20,00 % в приватній компанії з обмеженою 



 
відповідальністю «Фе Корпорейшн Б.В.», якій належить 
50,00 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
«Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.», якійналежить 86,56 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес 
Холдінг», якому належить 99,8789 % акцій банку. 

3. 10,78 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Восток Холдінг Нідерланди Б.В.», якій 
належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

4. 50,00 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Ейґнархальдсвєлаїд Міклаторґ ехф.», якій 
належить 60,00 % у приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Фе Корпорейшн Б.В.», якій належить 
50,00 % в приватній компанії з обмеженою відповідальністю 
«Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В.», якій належить 86,56 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес 
Холдінг», якому належить 99,8789 % акцій банку. 

2. Учасник  приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю « ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.» (частка 
0,88 %), якій належить 48,52 % в приватній компанії з 
обмеженою відповідальністю  «Восток Холдінг Нідерланди 
Б.В.», якій належить13,44 % у товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», якому належить 
99,8789 % акцій банку. 

3. Учасник  приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю «Храунб’ярг ехф.» (частка 0,48 %), якій 
належить: 



 
1. 15,32 % в приватній компанії з обмеженою 
відповідальністю «Восток Холдінг Нідерланди Б.В.», якій 
належить13,44 % в товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», якому належить 
99,8789 % акцій банку; 

2. 0,91 % вприватній компанії з обмеженою відповідальністю 
«ЕА ф’ярфестінгарфелаґ ехф.», якій належить 48,52 % в 
приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Восток 
Холдінг Нідерланди Б.В.», якій належить13,44 % в 
товаристві з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес 
Холдінг», якому належить 99,8789 % акцій банку. 

Спільно з Маргеіром Петурсоном і Йоуном  Паульмасоном 
опосередковано володіє часкою в банку в складі групи осіб, 
пов’язаних спільними економічними інтересами, в розмірі 
99,8789 %. Окрім цього, Сіґюрдюр Ґіслі Паульмасон є 
братом Йоуну Паульмасону. 

 

Голова Правління                                                               ____________________________                                       Гавриляк І. В. 
(посада уповноваженої банком особи) (підпис) (прізвище та ініціали) 

   
__________________________ _Туркевич Р. Ю. _____(032) 245 64 52___ 

(дата) (прізвище та ініціали виконавця) (телефон виконавця) 
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ПАТ АКБ «Львів» 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НЬЮ ПРОГРЕС ХОЛДІНГ» 

Тангент Холдінг Інтернешнл Б.В. 
(Tangent Holding International B.V.) 

Фарі ехф.  
(Fari ehf) 

  Дехстер 
Ф’ярвестінґар ехф.  
(Dexter Fjarfestingar 
ehf.) 

Йоун Паульмасон 
(Jon Palmanson) 

Сіґюрдюр Ґіслі 
Паульмасон (Sigurdur 
Gisli Palmanson) 

Восток Холдінг Нідерланди Б.В. 
(Vostok Holding Netherlands B.V.) 

ЕА 
ф’ярфестінгарфелаґ 

ехф. 
(ЕА Fjarfestingarfelag 

ehf.) 

Маргеір Петурсон 
(Margeir Peturson) 

Храунб’ярг ехф. 
(Hraunbjarg ehf) 
 

ФСП Холдінг ехф. 
(FSP Holding ehf) 

Фастейґнав’єлаїд 
Оусланд ехф 

(Fasteignafelagid 
Osland ehf) 

Маргеір 
Петурсон ехф 
(Margeir 
Peturson ehf) 

Ісландсбанкі 
хф. 
(Islandsbanki 
hf) 

Спарісьодабанкі 
Айлендс хф. 

(Sparisjodabanki 
Islands hf) 

СпКеф 
Сспарісьодур 

(SpKef 
Sparisjodur) 

Бір хф. 
(Byr hf.) 

Продовження на стр.2 

Продовження на стр.2 

Продовження на стр.2 

Продовження на стр.2 
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3 

4 

5 

6 

7 

2 

Ейґнархальдсвєлаї
д Міклаторґ ехф. 

(Eignarhaldsfélagið 
Miklatorg еhf.) 

Фе Корпорейшн Б.В.  
(Fe Corporation B.V.) 

 

15 юридичних осіб 
та 48 фізичних осіб. 

Стадник Богдан Іванович  
Дудикевич Валерій Богданович 

Стадник Богдан Іванович  

Стадник Богдан Іванович  

Стадник Богдан Іванович  

Стадник Богдан Іванович  

Робак Володимир Євгенович 
Кириленко Юрій Васильович 

Цунівський Зеновій Володимирович 
Іванишин Василь Романович 

Кирилюк Руслан Ростиславович 

Івахів Орест Васильович 
Пурха Тадей Станіславович 
Горицька Оксана Богданівна 
Заячук Ігор Михайлович 

Туркевич Ростислав Юрійович 

Єзерський Тарас Теодорович 
Сергійчук Наталія Миколаївна 
Мозіль Роман Якович 
Мацюк Володимир Васильович 

Машко Валентина Олександрівна 

Балуцька Емілія Броніславівна 
Заячук Ірина Ігорівна 
Онишко Оксана Теодорівна 
Федорів Євген Романович 

Стадник Богдан Іванович 

Курляк Василь Юрійович 
Гук Олександр Петрович 
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0,15% Аднар Арінб’яднарсон  
(Arnar Arinbjarnarson) 

0,74% Індріді Паульссон (Indriði Pálsson) 
0,30% Даді Едн Йоунссон (Daði Örn Jónsson) 
0,23% Йоуханн Х’яртарсон (Jóhann Hjartarson) 
0,16% Йоганнес Арі Арасон (Jóhannes Ari Arason) 
0,13% Ґвюдмюндюр Кадль Ґюдмюндссон 

(Guðmundur Karl Guðmundsson) 
0,07% Лаура Хюльд Ґрєтарсдоуттір  

(Lára Huld Grétarsdóttir) 
0,05% Стіркаур Явет Хендріхссон  

(Styrkár Jafet Hendriksson) 
0,05% Бйодн Кнутссон (Björn Knútsson) 
0,04% Баурдюр Тоур Свейнссон  

(Bárður Þór Sveinsson) 
0,04% Сіґюрльойґ Йоуханнсдоуттір  

(Sigurlaug Jóhannsdóttir) 
0,04% Една Крістін Сіґґейрсдоуттір  

(Erna Kristín Siggeirsdóttir) 
0,04% Пауліна Марґрєт Хавстейнсдоуттір  

(Pálína Margrét Hafsteinsdóttir) 
0,04% Тоура Хроульвсдоуттір (Þóra Hrólfsdóttir) 
0,03% Крістін Сваварсдоуттір  

(Kristín Svavarsdóttir) 
0,03% Ейдюр Фіннбоґадоуттір  

(Auður Finnbogadóttir) 

3,07% Утсайр ехф. (Útsær ehf.) 
2,59% Тріґґінґамідстьодін хф. (ТМ) 
2,37% Хрінґстадабуід ехф.  (Hringstaðabúið 

ehf.) 

 
0,14% 

Б’ядні Ейвіндс Трастарсон  
(Bjarni Eyvinds Þrastarson) 

6,67% Ф’ярвестінґарвєлаґід Ватнаскіль ехф. 
(Fjárfestingarfélagið Vatnaskil ehf.) 

6,56% Бір спарісйоудюр  
(Byr sparisjóður) 

7,56% Нетвіс ехф. (Netvís ehf.) 
6,58% Хклахкі хф. (Klakki hf.) 
4,77% Тріґґінґамідстьодін хф.  (Tryggingamiðstöðin hf.) 
1,64% Крістінн Сімсен (Kristinn Zimsen) 
1,37% Індріді Паульссон (Indriði Pálsson) 
0,55% Даді Едн Йоунссон (Daði Örn Jónsson) 
0,38% Йоуханн Х’яртарсон (Jóhann Hjartarson) 
0,29% Йоганнес Арі Арасон (Jóhannes Ari Arason) 
0,26% Б’ядні Ейвіндс Трастарсон (Bjarni Eyvinds Þrastarson) 
0,24% Ґвюдмюндюр Кадль Ґюдмюндссон (Guðmundur Karl 

Guðmundsson) 
0,12% Лаура Хюльд Ґрєтарсдоуттір (Lára Huld Grétarsdóttir) 
0,12% Сіґюрльойґ Йоуханнсдоуттір (Sigurlaug Jóhannsdóttir) 
0,09% Стіркаур Явет Хендріхссон (Styrkár Jafet Hendriksson) 
0,08% Бйодн Кнутссон (Björn Knútsson) 
0,08% Баурдюр Тоур Свейнссон (Bárður Þór Sveinsson) 
0,08% Една Крістін Сіґґейрсдоуттір (Erna Kristín Siggeirsdóttir) 
0,08% Тоура Хроульвсдоуттір (Þóra Hrólfsdóttir) 
0,05% Ейдюр Фіннбоґадоуттір (Auður Finnbogadóttir) 
0,05% Крістін Сваварсдоуттір (Kristín Svavarsdóttir) 
0,04% Бйорґ Хьойхсдоуттір (Björg Hauksdóttir) 
0,04% Арінбйодн Беднхардссон (Arinbjörn Bernharðsson) 
0,04% Хельґі Петурссон (Helgi Pétursson) 
0,04% Йоуханнес Р. Йоуханнессон (Jóhannes R. Jóhannesson) 
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Ейстюрбрьойт хф. 
(Austurbraut hf.) 

Дромі хф.”  
(Dromi hf.) 
 

Аґнес Ґейрдаль 
(Agnes Geirdal) 

Сіґурбйорґ 
Сноррадоуттір 
(Sigurbjorg 
Snorradottir) 

Продовження на стр.1 

Продовження на стр.1 
ІСБ Холдінг 
ехф. 
(ISB Holding 
ehf) 

 ГЛБ Холдінг 
ехф. 
(GLB Holding 
ehf) 

Глітнір банкі 
(Glitnir banki 
hf.) 

Ключові учасники відсутні. 
Знаходиться під контролем 
Комісії з припинення (Winding 
Up Board). 

Ісландські державні фінансові інвестиції 
(Icelandic State Financial Investments Уряд Ісландії (Icelandic Government) 

Ключові учасники відсутні. 
Знаходиться під контролем 
Комісії з припинення (Winding 
Up Board). 

Ландсбанкі 
 (Landsbankinn) 

Національне Казначейство 
Ісландії (The National Treasury) 

Продовження на стр.1 

1 

3 

Продовження на стр.1 

4 

5 

7 

СПВ Ф’ярфестінг 
(SPV Fjarfesting) 

Хйордіс Ґейрдаль 
(Hjordis Geirdal) 

Сіґурйоун Ґудйоунссон 
(Sigurjon Gudjonsson) 

Продовження на стр.1 

6 

3 юридичні особи, кожна з 
яких володіє менше 2% 

Продовження на стр.1 

2 

Ключові учасники 
відсутні. 

1 юридична особа та 11 
фізичних осіб. 

 
7 юридичних осіб та 
15 фізичних осіб. 


