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Carpathia Credit Union Members Approve Recommended Merger with Access Credit Union 

Manitoba — Carpathia Credit Union is pleased to announce that its members approved a recommendation by the Board 
of Directors to merge with Access Credit Union. Voting took place December 5-7, 2022, and the results were announced 
last night at a virtual special meeting of members.  
  
The membership vote followed the completion of due diligence and a subsequent recommendation to merge from the 
Boards of both organizations. The favourable vote means that the two credit unions will unite under the Access Credit 
Union name and brand on July 1, 2023.  

 
According to government regulations, Carpathia required a majority of two-thirds of votes cast to allow the merger to go 
forward. Access members were not required to vote since Carpathia represents less than 10 percent of Access' total 
assets.  
  
"It’s exciting to see our shared vision to build a stronger future together come to fruition" said Don Cilinsky, Carpathia’s 
Board Chair. "For our communities it’s an opportunity to broaden our impact and do more good together." 
  

The memberships will benefit from highly competitive rates and fees, a flexible patronage program, an expanded branch 
network within Winnipeg and rural Manitoba, and investment in new technology.  

“Our priorities are to continue serving our members and communities with excellence, and invest in our communities for 
a sustainable future” said Access Credit Union Board Chair, Kevin Beresford. 

After the merge Access Credit Union will have more than $10 billion in assets, over 168,000 members, more than 900 
employees, and 61 branch locations. The organization is well-positioned to operate effectively in today's competitive 
marketplace and to offer enhanced products, services, and technological solutions.   
 
About Access Credit Union  
Access Credit Union was incorporated in 2009. In 2021, Access Credit Union merged with Crosstown Civic Credit Union and later in 
2022, merged with Noventis and Sunova Credit Unions to become the largest credit union in Manitoba. Today, Access Credit Union 
remains a financial institution that puts its members first. For more information about Access Credit Union, visit www.accesscu.ca. 

 

About Carpathia Credit Union 
Carpathia Credit Union is a full-service financial institution founded in 1940. In July 2019, Carpathia Credit Union welcomed North 
Winnipeg Credit Union expanding Carpathia’s city presence to 5 branches. With over $600 million in assets, and more than 12,000 
members, Carpathia Credit Union continues to ensure financial stability by providing responsive and relevant financial services for the 
communities we serve. For more information on Carpathia Credit Union please visit www.carpathiacu.mb.ca.  
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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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