
Повідомлення про виникнення особливої інформації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” (надалі – Банк). Місцезнаходження Банку: 

01033, м.Київ, вул.Володимирська, 101   
 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу (згоди на розголошення паспортних даних не 

надано) у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi. Судимостi за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Умут Байоглу займав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 11 

квiтня 2013 року. 

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

призначення Головою Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу (згоди на розголошення паспортних даних не надано). 

Призначено на невизначений строк. Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному 

капiталi не володiє. Умут Байоглу займав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 03 

березня 2009 року по 11 квiтня 2013 року та з 11 квiтня 2013 року по 12 квiтня 2015 року. 

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Явуза Тайфуна (згоди на розголошення паспортних даних не 

надано) у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi. Судимостi за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Явуз Тайфун займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 28 

квiтня 2009 року по 11 квiтня 2013 року та з 11 квiтня 2013 року по 13 квiтня 2015 року. 

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

призначення членом Ревiзiйної комiсiї Явуза Тайфуна (згоди на розголошення паспортних даних не надано). 

Призначено на невизначений строк. Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному 

капiталi не володiє. Явуз Тайфун займав посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 03 

березня 2009 року по 11 квiтня 2013 року та з 11 квiтня 2013 року по 13 квiтня 2015 року. 

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень Члена Спостережної Ради Левента Караджа (згоди на розголошення паспортних даних 

не надано) у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi. Судимостi за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Левент Караджа займав посаду Члена Спостережної Ради з 

27 квiтня 2011 року. 

 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про 

призначення Левента Караджа членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не 

надано). З 2010 року Левент Караджа займає посаду члена виконавчого органу в Кредит Європа Банк Н.В.До 

переходу в Кредит Європа Банк Н.В. кiлька рокiв поспiль займав посаду Начальника управлiння 

корпоративного бiзнесу в ЗАО Кредит Европа Банк (Росiя). З 27 квiтня 2011 року по 13 квiтня 2015 року займав 

посаду члена Спостережної ради ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”. Часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень Члена Спостережної Ради Коркмаза Ілкорура (згоди на розголошення паспортних 

даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу Спостережної Ради. Судимостi за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Коркмаз Ілкорур займав 

посаду Члена Спостережної Ради з 03 березня 2014 року. 

 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про 

обрання Ілкорура Коркмаза членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не надано). 

З 1996 року Ілкорур Коркмаз обіймає посаду члена ради директорів Ілкорур Евайсорі Сервісіз Лтд. З 1998 року 



Ілкорур Коркмаз обіймає посаду консультанта в  Олівер Віман Лтд. З 03 березня 2014 року по 13 квітня 2015 

року обіймав посаду члена Спостережної ради ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень члена Спостережної Ради Башбая Мурата (згоди на розголошення паспортних даних 

не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу Спостережної Ради. Судимостi за корисливi та 

посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Башбай Мурат обіймав посаду Члена 

Спостережної Ради з 03 березня 2009 року. 

 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про 

обрання Башбая Мурата членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не надано). 

Останнi 5 рокiв Башбай Мурат обiймає посаду голови виконавчого органу (правлiння) Кредит Європа Банк Н.В. 

З 03 березня 2009 року по 13 квiтня 2015 року обiймав посаду члена Спостережної ради ПАТ “КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК”. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень члена Спостережної Ради Гюлешчі Мехмета (згоди на розголошення паспортних 

даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу Спостережної Ради. Судимостi за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Гюлешчі Мехмет обіймав 

посаду Члена Спостережної Ради з 15 жовтня 2007 року. 

 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про 

обрання Гюлешчі Мехмемта членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не 

надано). Останні 5 років Гюлешчі Мехмет обіймає посаду члена ради Фіба Холдинг А.С., а також члена ради 

директорів Фібабанка А.С. З 15 жовтня 2007 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду члена Спостережної 

ради ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень члена Спостережної Ради Гюлешчі Мехмета (згоди на розголошення паспортних 

даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу Спостережної Ради. Судимостi за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Гюлешчі Мехмет обіймав 

посаду Члена Спостережної Ради з 15 жовтня 2007 року. 

 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про 

обрання Гюлешчі Мехмемта членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не 

надано). Останні 5 років Гюлешчі Мехмет обіймає посаду члена ради Фіба Холдинг А.С., а також члена ради 

директорів Фібабанка А.С. З 15 жовтня 2007 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду члена Спостережної 

ради ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення про 

припинення повноважень Голови Спостережної Ради Файк Онур Умута (згоди на розголошення паспортних 

даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу Спостережної Ради. Судимостi за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Файк Онур Умут обіймав 

посаду Голови Спостережної Ради з 22 серпня 2006 року. 

 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про 

обрання Файк Онур Умута членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не надано). 

Останні 5 років Файк Онур Умут обіймає посаду члена ради Фіба Холдинг А.С., а також члена наглядової ради 

Кредит Європа Банк Н.В. З 22 серпня 2006 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду Голови Спостережної 



ради ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про 

обрання Файк Онур Умута Головою Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не 

надано). Останні 5 років Файк Онур Умут обіймає посаду члена ради Фіба Холдинг А.С., а також члена 

наглядової ради Кредит Європа Банк Н.В. З 22 серпня 2006 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду Голови 

Спостережної ради ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

 

 

 

 


