
 

 

                                                        Повідомлення про виникнення особливої інформації АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради Гюлешчі Мехмет  0 

Зміст інформації: 

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про припинення повноважень 

Голови Наглядової ради Гюлешчi Мехмета у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Гюлешчi Мехмет ( згоди 

на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду Голови Наглядової ради  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 02 січня 2019 

року по 22 липня 2021 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Іншого Голову 

Наглядової ради не обрано.  

 

 
 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Гюлешчі Мехмет  0 

Зміст інформації: 

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про припинення повноважень 

члена Наглядової ради Гюлешчi Мехмета у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Гюлешчi Мехмет ( згоди на 

розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Наглядової ради  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 31 серпня 2018 року 

по 22 липня 2021 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Гюлешчі Мехмет обраний 



на новий строк членом Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".  

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Башбай Енвер Мурат  0 

Зміст інформації: 

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про припинення повноважень 

члена Наглядової ради Башбая Енвера Мурата у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Башбай Енвер Мурат 

(згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Наглядової ради  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 31 серпня 

2018 року по 22 липня 2021 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має.   

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Ілкорур Коркмаз  0 

Зміст інформації: 

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про припинення повноважень 

члена Наглядової ради Ілкорура Коркмаза у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Ілкорур Коркмаз (згоди на 

розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Наглядової ради  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 31 серпня 2018 року 

по 22 липня 2021 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має.   

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 



22.07.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Легостєва Олена Василівна  0 

Зміст інформації: 

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про припинення повноважень 

члена Наглядової ради Легостєвої Олени Василівни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Легостєва Олена 

Василівна (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займала посаду члена Наглядової ради  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 

з 31 серпня 2018 року по 22 липня 2021 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має.   

 
 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 обрано член Наглядової ради Легостєва Олена Василівна  0 

Зміст інформації: 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про обрання членом 

Наглядової ради Легостєвої Олени Василiвни у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Легостєва Олена Василівна (згоди на розголошення 

паспортних даних не отримано) займала посаду члена Наглядової ради  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 31 серпня 2018 року по 22 липня 

2021 року.  Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду керiвника служби внутрiшнього аудиту в ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" (з 22.04.2014 

по теперiшнiй час), внутрiшнього аудитора в ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА- ЖИТТЯ" (з 24.04.2014 по теперiшнiй час), внутрiшнього аудитора 

ПрАТ "Страхова компанiя АСКО - Донбас Пiвнiчний" (з 22.04.2014 по теперiшнiй час). Є незалежним членом Наглядової ради. 

 
 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 обрано член Наглядової ради Де Беауфорт Йоннхеер Гектор Віллем Лівіус   0 

Зміст інформації: 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про обрання членом 

Наглядової ради Де Беауфорт Йоннхеер Гектор Віллем Лівіус у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Де Беауфорт Йоннхеер Гектор 



Віллем Лівіус (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) не займав посад у АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК". Протягом 

останніх п'яти років обіймає посади голови наглядової ради Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., Оптівер Холдинг Б.В., старшого корпоративного 

партнера Кліфорд Ченс. Є незалежним членом Наглядової ради.   

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 обрано член Наглядової ради Байоглу Умут  0 

Зміст інформації: 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про обрання членом 
Наглядової ради Байоглу Умута у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в  статутному капiталi емiтента не 

володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Байоглу Умут  (згоди на  розголошення паспортних даних не 

отримано) займав посаду Голови Ревізійної комісії АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 10 липня 2015 року по 21 серпня 2020 року. Протягом 

останніх п'яти років обіймав посади член правління в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В. Є предстаником акціонера Кредит Європа Банк Н.В.   

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 обрано член Наглядової ради Гюлешчі Мехмет  0,00000004 

Зміст інформації: 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про обрання членом 

Наглядової ради Гюлешчі Мехмета у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою (прямо) в статутному капiталi 

емiтента не володiє. Через Фіба Холдинг А.С. опосередковано володіє 0,00000004 % частки в статутному капіталі емітента. Судимостей, в тому числi за корисливi та 

посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Гюлешчі Мехмет (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Наглядової ради  
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 15 жовтня 2007 року по 13 квітня 2015 року, з 13 квітня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 

2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року, з 04 квітня 2018 року по 31 серпня 2018 року, з 31 серпня 2018 року по 22 липня 2021 року. 

Протягом останніх п'яти років обіймав посади члена наглядової ради (ради директорів) в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., Фіба Холдинг А.С. та 

інших юридичних особах. Є предстаником Кредит Європа Банк Н.В.  



 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2021 обрано член Наглядової ради Ілкорур Коркмаз  0 

Зміст інформації: 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 22 липня 2021 року прийняли рiшення про обрання членом 

Наглядової ради Ілкорура Коркмаза у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Ілкорур Коркмаз  (згоди на розголошення паспортних даних не 

отримано) займав посаду члена (незалежного) Наглядової ради  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 04 березня 2014 року по 13 квітня 2015 

року, з 13 квітня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року, з 04 квітня 2018 року по 

31 серпня 2018 року, з 31 серпня 2018 року по 22 липня 2021 року. Протягом останніх п'яти років обіймав посади незалежного члена наглядової ради в Кредит Європа 

Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., Кредит Європа Банк (Румунія) С.А. Є незалежним членом Наглядової ради.  

 

 

 


