
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ 

БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 34575675 

3. Місцезнаходження: 01030, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1» 

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 365 00 01; 044 365 00 04 

5. Електронна поштова адреса cwbank@creditwest.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації www.creditwest.kiev.ua 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

1. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішення Акціонера №24 

від 16.07.2018) про припинення повноважень Голови Спостережної ради Банку Аднана 

Аначалі, який є представником акціонера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт 

громадянина Туреччини серії U №01497651, виданий 21.02.2011 року Посольством 

Республіки Туреччина в м. Києві. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - 7 

місяців. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

2. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішення Акціонера №24 

від 16.07.2018) про обрання Заступником Голови - Членом Спостережної ради Аднан Аначалі, 

який є  представником акціонера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина 

Туреччини серії U №01497651, виданий 21.02.2011 року Посольством Республіки Туреччина в 

м. Києві. Строк, на який призначено особу, 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства 

не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років 

займав посаду: Голова Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», Голова Правління 

Публічного акціонерного товариства ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». 

3. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішення Акціонера №24 

від 16.07.2018)  про припинення повноважень Члена Спостережної ради Банку Зафер Озджан, 

який є представником акціонера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина 

Туреччини серії U №00874800 виданий 21.01.2011, Генеральним Консульством Республіки 

Туреччина в Женеві. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді – 4 роки 2 місяці. 

Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

4. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішення Акціонера №24 

від 16.07.2018) про обрання Головою Спостережної ради Зафер Озджан, який є 

представником акціонера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини 

серії U №00874800 виданий 21.01.2011, Генеральним Консульством Республіки Туреччина в 

Женеві. Строк, на який призначено особу, 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства 

не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років 

займав посаду: Член Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», Голова Спостережної 

ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». 

5. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішення Акціонера №24 

від 16.07.2018) про переобрання на новий строк Членом Спостережної ради Рамі Хаїм, який є 

незалежним директором. Паспорт громадянина Туреччини серії U №05524965 виданий 

23.10.2012 муніципалітетом Бешикташ, Стамбул, Туреччина. Строк, на який призначено 

особу, 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років займав посаду: Голова 

Представництва АТ «HSBC Private Banking» (Туреччина). 

6. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішення Акціонера №24 

від 16.07.2018) про переобрання на новий строк Членом Спостережної ради Селчук 

Шалдирак, який є незалежним директором. Паспорт громадянина Туреччини серії U 
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№00641315 виданий 12.08.2010 посольством Республіки Туреччина в м. Роттердам, 

Нідерланди. Строк, на який призначено особу, 3 роки. Часткою в статутному капіталі 

товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом 5 років займав посаду:  Член Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», 

Член ради директорів  «Access Financial Services IFN SA» (Румунія). 

7. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішення Акціонера №24 

від 16.07.2018) про переобрання на новий строк Членом Спостережної ради Оркун Алтинбаш, 

який є представником акціонера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина 

Туреччини серії U №05482386 виданий 20.11.2012 муніципалітетом Бююкчемедже, Стамбул, 

Туреччина. Строк, на який призначено особу, 3 роки. Часткою в статутному капіталі 

товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом 5 років займав посаду: Член Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», Член 

ради директорів Акціонерного товариства «АСВ Холдінг» (Туреччина). 

 

 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

2. Голова Правління                     ______________                                          Тихонов І.Ю.  

                                                                                                                                                   16.07.2018 

 

 


