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Члени Кредитної Спілки  Карпатія схвалили рекомендацію про злиття з Кредитною Спілкою Access 

Манітоба  - Кредитна Cпілка  Карпатія рада повідомити, що її члени схвалили рекомендацію Ради Директорів про злиття з 
Кредитною Спілкою Access. Голосування відбулося 5-7 грудня 2022 року, а результати були оголошені вчора ввечері на 
спеціальному віртуальному засіданні членів.   

Голосування членів відбулося після завершення комплексної перевірки та подальшої рекомендації про злиття від Рад 
Директорів обох організацій. Позитивне голосування означає, що дві кредитні спілки об'єднаються під назвою та брендом 
Кредитна Cпілка Access з 1 липня 2023 року.  

Відповідно до урядових постанов, Карпатія потребувала більшості у двох третинах поданих голосів, щоб дозволити злиття. 
Члени Кредитної Спілки Access не були зобов'язані голосувати, оскільки частка Карпатії становить менше 10 відсотків 
загальних активів Кредитної Спілки Access.   

"Приємно бачити, що наше спільне бачення побудови сильнішого майбутнього разом втілюється в життя", - сказав Богдан 
Цілінський, Голова Ради Директорів Карпатії. "Для наших громад це можливість розширити наш вплив та зробити більше 
добра разом".  

Члени організації отримають вигоду від висококонкурентних тарифів та внесків, гнучкої програми патронажу, розширеної 
мережі відділень у Вінніпезі та сільській місцевості Манітоби, а також інвестиції у нові технології.  

"Нашими пріоритетами є продовження якісного обслуговування наших членів та громад, а також інвестування в наші 
громади задля сталого майбутнього", - сказав Голова Ради Кредитної Спілки Access Кевін Бересфорд. 

Після злиття Кредитна Спілка Access матиме понад 10 мільярдів доларів активів, понад 168 000 членів, понад 900 
співробітників та 61 відділення. Організація має всі можливості для ефективної роботи на сучасному конкурентному ринку та 
пропонування вдосконалених продуктів, послуг і технологічних рішень.  

Про Кредит ну Спілку Access  
Кредитну Спілку Access було зареєстровано в 2021 році після злиття з Кредитною Спілкою Crosstown Civic. У 2022 році Кредитна Спілка 
Access об’єдналася з кредитними спілками Noventis і Sunova, щоб стати найбільшою кредитною спілкою в Манітобі з активами понад 
10,15 мільярдів доларів. Маючи 52 відділення по всій Манітобі, понад 900 співробітників та понад 168 955 членів, Кредитна Спілка Access 
продовжує залишатися фінансовою установою, яка ставить своїх членів на перше місце. Для отримання додаткової інформації про 
Кредитну Спілку Access відвідайте www.accesscu.ca. 
 

Про Кредит ну Спілку Карпат ія 
Кредитна Cпілка Карпатія — фінансова установа, що надає повний спектр послуг, заснована в 1940 році. У липні 2019 року Кредитна 
Спілка Карпатія привітала Кредитну Спілку Північний Вінніпег, розширивши присутність Карпатії у місті до 5 відділень. Маючи понад 600 
мільйонів доларів активів і понад 12 000 членів, Крeдитна Спілка Карпатія продовжує забезпечувати фінансову стабільність, надаючи 
оперативні та актуальні фінансові послуги для громад, які ми обслуговуємо. Для отримання додаткової інформації про Кредитну Спілку 
Карпатія відвідайте www.carpathiacu.mb.ca. 
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