Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «ТРАСТ»
Україна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№
з/п

1
1

2

Прізвище, ім’я та
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Авраменко
Володимир
Федорович
Belyaev Sergey
Leonidovich
(Бєляєв Сєргєй
Лєонідовіч)

Тип
особи

Чи є особа
власником
істотної
участі в
банку

3

4

ФО

Так

ФО

Так

Участь особи в банку, %
Інформація про особу

5
Україна,
Україна, село Хлепча

Російська Федерація,
Російська
Федерація,
Зарєчьє

пряма

опосередкована

сукупна

6

7

8

72

-

72

28

-

28

Опис взаємозв’язку особи
з банком

9
Акціонер
(Контролер банку)

банку

Акціонер банку
селище

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

-

-

Розрахунок
3
-

_____Голова Правління банку_________
(посада уповноваженої банком особи)

____________________________
(підпис)

________27 січня 2016 року_______
(дата)

_____Лозенко В.І._______
(прізвище та ініціали виконавця)

________Маєрян С.В._____________
(прізвище та ініціали)
__(044) 502-45-92___
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «ТРАСТ»
Україна, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№
з/п
1
1

2

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

Belyaev Sergey
Leonidovich
(Бєляєв Сєргєй
Лєонідовіч)

Тип
особи

Тип
істотної
участі

3
ФО

4
П

Інформація про особу

5
Україна,
Україна, село Хлепча

Російська Федерація,
Російська Федерація, селище Зарєчьє
ФО

П

___Голова Правління банку________
(посада уповноваженої банком особи)
______27 січня 2016 року_______
(дата)

____________________________
(підпис)
_____Лозенко В.І._______
(прізвище та ініціали виконавця)

Опис взаємозв’язку особи з
банком
6
Акціонер банку (контролер
банку), якому належить
72% акцій банку (рішення
Комісії з питань нагляду та
регулювання
діяльності
банків, нагляду (оверсайта)
платіжних
систем
Національного
банку
України від 16.06.2015 р.,
№302)
Акціонер банку, якому
належить 28% акцій банку
(постанова
Правління
Національного
банку
України від 16.08.2007 р.,
№300)
______Маєрян С.В._____________
(прізвище та ініціали)
_____(044) 502-45-92_____
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності ПАТ Банк «ТРАСТ» станом на 01 січня 2016 року

ПАТ Банк "ТРАСТ"
72%

28%

Авраменко Володимир Федорович,
Україна

___Голова Правління банку________
(посада уповноваженої банком особи)

Belyaev Sergey Leonidovich
(Бєляєв Сєргєй Лєонідовіч),
Російська Федерація

____________________________
(підпис)

______Маєрян С.В._____________
(прізвище та ініціали)

