
 

Інформації про власників істотної участі в банку  

Найменування банку : Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк». 

Місцезнаходження банку : 79008, м. Львів, вул. Валова, 11. 

 

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 
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2 

 ГЕТІН ХОЛДІНГ 

СПУЛКА  АКЦИЙНА, 

ГЕТІН  ХОЛДІНГ С.А. 

(Getin Holding S.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ГАРАНТ 

ПЛЮС» 

ТОВ «ФК «ГАРАНТ 

ПЛЮС» 

 

 

 

 

 

92,0319 % 

акцій у 

статутному 

капіталі та  

92,0319 % 

голосів у 

загальних 

зборах 

акціонерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2283% акцій 

у статутному 

капіталі та 

7,2283 % 

голосів у 

загальних 

зборах 

акціонерів 

 

 

 

 

  

Лєшек Чарнецкі 

(Leszek Czarnecki) 

громадянин Польщі, 

Тігне Поінт, Слема-

Карваджьо Корт  

16/Т5В 00-000 

Мальта 

(Tigne Point, Sliema-

Caravaggio 

Court 16/T5B 00-000 

Malta) 

ЛС Корп Б.В. 

(LC Corp B.V.), 

Герікербервег 

238,1101 СМ 

Амстердам, Зуідост, 

Голандія 

33150958 

Herikerberweg 238, 

1101 CM Amsterdam, 

Zuidoost,Holandia,  

nr 33150958 

 

Гетін Інтернешенал 

С.А. 

(Getin International 

S.A.) 

Вул..Гвяздзіста 

64/47.2  53-413 

Вроцлав, Польща 

КРС 0000075941 

ul. Gwiaździsta 

64/47.2 

53-413 Wroclaw  

Polska 

KRS 0000075941 

ТзОВ «Каркаде» 

(ООО «Каркаде») 

Проспект Миру, 81 

м.Калінінград, 

Російська Федерація 

Лєшеку  Чарнецкі 

належить 100% голосів від 

загальної кількості 

голосуючих акцій ЛС Корп  

Б.В. 

ЛС Корп Б.В. належить 

44,21% голосів  від загальної 

кількості голосуючих акцій 

Гетін  Холдінг  С.А. 

11,57%  голосів від загальної 

кількості  голосуючих  акцій 

Гетін  Холдінгу С.А. 

належить Лєшеку  

Чарнецкі 

24,92% голосів від загальної 

кількості голосуючих акцій  

Гетін Холдінгу С.А. у 

сукупності  належить  біля 

176 акціонерам, акції яких 

вільно продаються на біржі. 

 

 

 

Гетін Інтернешенал С.А. 
належить 48,499% голосів 

від загальної кількості 

голосуючих акцій ТОВ 

 «ФК «ГАРАНТ ПЛЮС» 

ТзОВ «Каркаде» належить 

7,417% голосів від загальної 

кількості голосуючих  акцій 

ТОВ  «ФК «ГАРАНТ 

ПЛЮС» 

44,084%  акцій належать 

ТОВ ФК «Гарант Плюс», у 

відповідності до цього він 

володіє 44,084% голосів від 

загальної кількості 

голосуючих акцій.  

 ГЕТІН  ХОЛДІНГ С.А. 
опосередковано належить 

Додаток 4 
до Положення про порядок подання відомостей 

про структуру власності 



263039 

ЄГРЮЛ 

1023900586181 

Проспект Мира,81 г. 

Калиниград  Россия 

263039 

ЄДРЮО 

1023900586181 

  

ГЕТІН  ХОЛДІНГ 

С.А. 

(Getin Holding S.A.) 

вул. Гвяздзіста,66  

53-413 Вроцлав, 

Польща КРС 

0000004335 

(ul. . Gwiaździsta ,66  

53-413 Wrocław, 

Polska) 

КRS 0000004335 

 

 

 

55,916%  голосів від 

загальної кількості  

голосуючих  акцій 

ТОВ  «ФК «ГАРАНТ 

ПЛЮС» 

 

 

Опис параметрів заповнення таблиці. 

1. У рядку "Найменування банку" зазначається повне офіційне найменування банку. 

2. У рядку "Місцезнаходження банку" зазначається адреса, за якою приймається кореспонденція на адресу банку. 

3. У колонках 2, 3 зазначається інформація про учасників банку, що володіють істотною участю або через яких 

здійснюється опосередковане володіння істотною участю. 

Якщо учасником банку є іноземна особа, то в колонці 2 у порядку, визначеному в пункті 2.3 глави 2 Положення, 

зазначається: 

для юридичної особи - його найменування; 

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього). 

У колонці 3 зазначається відсоток, який становлять акції (пай) у статутному (пайовому) капіталі банку, та відсоток 

голосів у вищому органі емітента за акціями (паєм), що належать (належить) власнику істотної участі, у загальній 

кількості голосів. 

4. У колонках 4, 5 розкриваються відомості про структуру власності юридичних осіб, зазначених у колонці 2. 

Колонка 4 заповнюється лише в разі наявності осіб, які опосередковано володіють істотною участю в банку, через особу, 

зазначену в колонці 2. За кожною зазначеною в колонці 2 юридичною особою - акціонером (учасником) банку надається 

інформація про осіб, що визнаються кінцевими власниками акцій (паїв) цієї юридичної особи: 

за фізичними особами - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), громадянство, місце проживання 

(найменування міста/населеного пункту); 

за юридичними особами - найменування та скорочене найменування (за наявності), місцезнаходження (поштова адреса), 

код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з 

торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 

держави про реєстрацію юридичної особи). 

У колонці 5 наводиться опис взаємозв'язків між зазначеними в колонці 2 учасниками банку та особами, зазначеними в 

колонці 4 (у тому числі наводиться опис груп осіб). У колонці 5 також наводяться відомості про осіб, що є номінальними 

утримувачами акцій або довірчими управителями, з вказівкою осіб, на користь яких здійснюється номінальне утримання, 

а також на користь яких укладені договори довірчого управління (доручення, комісії, агентські), і частки участі в 

статутному капіталі юридичних осіб, що належать останнім. 

5. Якщо особою, що має істотну участь (пряму або опосередковану) у банку, є інший банк України, то інформація про 

структуру власності банку-учасника в колонках 4, 5 не розкривається. 

 

 

 Голова  правління  ___________________ А.В.Рязанцев  

М. П. банку 

"28" січня 2014 року 
    

 



Схематичне зображення структури власності ПАТ «Ідея Банк»  

станом на 01 січня 2014 року 

 

                                                                                 0, 10% 

                                                            0, 64 %                                                                  7,23 % 
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                                                                                                                0,02% 

                                                                                                                            

   24,92%                                                                                                

                                                                                                                 11,57%              

            100% 

 

  

                           Голова правління банку              ___________________ 

 
А.В Рязанцев 

 

                           М. П. банку 

                           "28" січня 2014 року 
    

    

 

ПАТ «Ідея Банк» 

Фіз. особи акціонери 

(90 ос.) ТзОВ «ФК «Гарант 

Плюс» (44,08% - 

акції власні) 

 

 

ГЕТІН ХОЛДІНГ 

С.А. 

(Getin Holding S.A.) 
Гетін Інтернешенал С.А. 

(Getin International S.A.) 

АВІВА (AVIVA) 

Відкритий  

Інвестиційний Фонд 

 

ІНГ (ING) Відкритий  

Пенсійний фонд 

 

 

ЛС Корп Б.В 

(LC Corp B.V.) 
Лєшек Чарнецкі 

(Leszek Czarnetcki) 

 ТзОВ “Каркаде» 

(ООО «Каркаде») 
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Юр. особи акціонери 

(2 ос.) 

Інші акціонери 

(біля 176 ос.  

вільний продаж на 

біржі ) 

Інші акціонери 

(2 юридичні особи) 

 

 

 


