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ПРОТОКОЛ 

позачергових загальних зборів акціонерів 

акціонерного товариства “ПроКредит Банк”, 

проведених 30 серпня 2019 року 

 
Місце проведення: приміщення АТ “ПроКредит Банк” («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 
3-й поверх, кабінет №3. 
 
Час проведення: 11:00 – 13:00 
 
Реєстрація акціонерів 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась реєстраційною комісією у складі, затвердженому 
рішенням Наглядової ради Банку від 9 липня 2019 р., на підставі переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 24 годину 
26 серпня 2019 р. 
Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість 
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 2 837 494 голоси. Акціонер KfW володіє 
149 611 привілейованими акціями Банку, що складає 100% від загальної кількості 
привілейованих акцій. Привілейовані акцій не дають право голосу щодо жодного з питань 
порядку денного цих зборів. 

До участі у Зборах зареєструвалися наступні акціонери (їх представники): 

 
ПроКредит Холдинг АГ 
та Ко. КГаА 

2 742 274 прості іменні акції, відповідно 2 742 274 голоси, що 
становлять 96,6442% голосуючих акцій від загальної їх 
кількості. Представник – Бенедюк Сергій Степанович (за 
довіреністю) 
 

KfW 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що 
становлять 3,3558% голосуючих акцій від загальної їх кількості. 
Представник – Людмила Гордіюк (за довіреністю) 
 

 
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається. 
 

Визначення кворуму 

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного 
товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є 
власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За доповіддю Голови реєстраційної 
комісії Р. Ігнатьєва, обраного на засіданні реєстраційної комісії до початку проведення 
реєстрації акціонерів, участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є 
власниками 2 837 494 простих іменних акції Банку, 100% акцій з правом голосу відповідно. 
Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум. 
 

Головуючий та секретар 

Рішенням Наглядової ради від 9 липня 2019 р. головою Зборів призначено Віктора 
Пономаренко, а секретарем Зборів – Вікторію Цілінчук. 
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Порядок голосування та підрахунку голосів 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з усіх питань 
оголошеного порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів, форма яких 
була затверджена рішенням Наглядової ради від 19.08.2019. Голосування проводиться за 
принципом одна голосуюча акція – один голос з питань № 1-7, 9 порядку денного; з питання 
№ 8 порядку денного голосування проводиться за правилами кумулятивного голосування, де 
загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів органу 
управління, що обирається.  
Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його 
представника.  
До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку 
голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 
голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової 
ради Банку від 09.07.2019 у складі Вікторії Цілінчук та Ростислава Ігнатьєва. 

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 10 хв. 

 
Порядок денний 

Рішенням Наглядової ради від 19.08.2019 затверджено наступний порядок денний Зборів: 

1. Обрання членів лічильної комісії. 

2. Збільшення статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

3. Затвердження додаткової емісії простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 
без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення. 

4. Визначення уповноваженого органу банку для затвердження ціни розміщення акцій 
під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії. 

5. Призначення Правління банку та уповноважених осіб для прийняття рішень та 
здійснення необхідних дій, передбачених чинним законодавством, для забезпечення 
проведення додаткової емісії акцій. 

6. Ухвалення зовнішнього аудитора для проведення обов’язково аудиту фінансової 
звітності банку. 

7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. 

8. Переобрання членів Наглядової ради Банку. 

9. Обрання Голови Наглядової ради Банку. 

Порядок денний був оголошений та направлений акціонерам у встановленому законодавством 
порядку, пропозиції щодо проекту порядку денного та/або заперечення не отримувались. 

 

 

Розгляд питань 
 
Питання 1. Обрання членів лічильної комісії. 

У зв’язку з необхідністю обрання Зборами лічильної комісії для організації проведення 
голосування та підрахунку голосів запропоновано обрати до її складу п. Ростислава Ігнатьєва 
та п. Вікторію Цілінчук. 
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Рішення: 

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів АТ «ПроКредит Банк» у складі двох 
осіб та обрати до її складу п. Ростислава Ігнатьєва в якості Голови лічильної комісії та п. 
Вікторію Цілінчук в якості члена лічильної комісії. 
 
Підсумки голосування: 

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 

Питання 2. Збільшення статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

Виходячи із аналізу стану поточної капіталізації Банку та запланованого розвитку бізнесу у 
відповідності до стратегії Банку, акціонерам запропоновано збільшити статутний капітал 
Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих 
іменних акцій існуючої номінальної вартості. Голова Зборів повідомив про проведення 
незалежної оцінки ринкової вартості акцій як одного з попередніх етапів проведення 
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у відповідності до вимог чинного 
законодавства та її результати. Надалі була обговорена процедура збільшення розміру 
статутного капіталу Банку, в тому числі спосіб і розмір збільшення статутного капіталу, 
тривалість розміщення додаткового випуску акцій. Було погоджено здійснити збільшення 
розміру статутного капіталу Банку на 349 999 619,25 грн., виходячи з поточного розміру 
капіталу 1 424 221 792,95 грн. для досягнення розміру в 1 774 221 412,20 грн. за рахунок 
додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої 
номінальної вартості у кількості 734 075 штук. Акціонери погодили усі вказані пропозиції без 
заперечень. 

Рішення: 

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ПроКредит Банк» на 349 999 619,25 грн. (триста 
сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 25 
копійок) з 1 424 221 792,95 грн. (одного мільярда чотириста двадцяти чотирьох мільйонів 
двісті двадцять однієї тисячі сімсот дев’яносто двох гривень 95 копійок) до 1 774 221 412,20 
грн. (одного мільярда сімсот сімдесяти чотирьох мільйонів двохсот двадцяти однієї тисячі 
чотирьохсот дванадцяти гривень 20 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом 
розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 
075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімдесят п’ять) штук. 
 
Підсумки голосування: 

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 
 
Питання 3. Затвердження додаткової емісії простих іменних акцій існуючої 

номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку 
учасників розміщення. 

 
У відповідності до чинного на дату прийняття рішення законодавства в галузі цінних паперів 
та на підставі рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного цих Зборів, 
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збільшення статутного капіталу Банку проводитиметься за рахунок додаткових внесків 
шляхом розміщення простих іменних акцій додаткового випуску існуючої номінальної 
вартості – 476,79 (чотириста сімдесят шість гривень 79 копійок) кожна.  
На розгляд акціонерів було надано проект деталізованого рішення про емісію акцій, що 
включав інформацію про Банк як емітента та дані про акції, що пропонуватимуться до 
розміщення, в т. ч. кількість акцій, їх загальну вартість, відомості про номінальну та ринкову 
вартість акцій, інформацію про переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової 
емісії та порядок його реалізації», порядок розміщення акцій та їх оплати, а також іншу 
інформацію згідно із вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
Оскільки додаткові прості іменні акції Банку, щодо яких приймається рішення про емісію, 
плануються до придбання акціонерами Банку без залучення інших інвесторів, було 
запропоновано здійснити додаткову емісію без здійснення публічної пропозиції. 
 
Представники акціонерів обговорили інформацію щодо емісії акцій, узагальнену у рішенні про 
емісію акцій у відповідності до нормативних вимог, та погодили усі вказані пропозиції без 
заперечень. 
 
Рішення: 

Здійснити додаткову емісію простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості у 
кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімдесят п’ять) штук на суму 349 999 619 
(триста сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот дев’ятнадцять) 
гривень 25 коп. без здійснення публічної пропозиції з наданням акціонерам Банку 
переважного права придбавати розміщувані додаткові акції.  

Затвердити рішення про емісію акцій із порядком та умовами їх розміщення й зазначенням 
учасників розміщення шляхом викладення його в додатку 2 до цього протоколу. 

Підсумки голосування: 

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 
 
Питання № 4. Визначення уповноваженого органу банку для затвердження ціни 

розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення 
акцій у процесі емісії. 

 
Відповідно до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного 
товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 12 червня 2018 року № 385, в разі потреби і якщо не передбачено прямо статутом 
товариства, загальні збори визначають уповноважений орган емітента, якому надаються 
повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації 
переважного права та розміщення акцій у процесі емісії. Акціонерами Банку була обговорена 
та більшістю голосів підтримана можливість визначення таким органом Наглядову раду 
Банку. 
 
Рішення: 

Визначити Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк» уповноваженим органом Банку, якому 
надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час 
реалізації переважного права та розміщення акцій. 
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Підсумки голосування: 

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 
 
Питання № 5. Призначення Правління банку та уповноважених осіб для прийняття 

рішень та здійснення необхідних дій, передбачених чинним 
законодавством, для забезпечення проведення додаткової емісії 
акцій. 

За доповіддю Голови Зборів подальшими етапами проведення збільшення статутного 
капіталу Банку є прийняття Зборами рішень щодо призначення уповноваженого органу Банку 
та уповноважених осіб для прийняття рішень і здійснення необхідних дій, передбачених 
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під 
час здійснення емісії акцій. Представникам акціонерів було запропоновано призначити 
Правління відповідальним органом Банку для здійснення повноважень щодо:  

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі 
якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 
повністю оплачено); 
- затвердження результатів емісії акцій; 
- затвердження звіту про результати емісії акцій; 
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або 
незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені 
законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії 
акцій; 
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, 
встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". 
Також було запропоновано визначити Голову Правління Банку і Заступника Голови 
Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими 
обов’язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповноваженими особами 
Банку із наданням їм повноважень: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, в тому 
числі отримувати заяви про придбання акцій або про відмову від переважного права на 
придбання акцій в разі надходження, видавати письмові зобов'язання про продаж відповідної 
кількості акцій; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, в тому числі 
забезпечення укладення договорів купівлі-продажу акцій на всіх етапах розміщення; 
проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 
вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій; проводити всі інші дії, необхідні для 
забезпечення здійснення розміщення простих іменних акцій Банку. 

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.  

Рішення: 

Визначити Правління АТ «ПроКредит Банк» уповноваженим органом Банку для здійснення 
наступних повноважень: 
 
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі 
якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 
повністю оплачено); 
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- затвердження результатів емісії акцій; 
- затвердження звіту про результати емісії акцій; 
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або 
незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені 
законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії 
акцій; 
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, 
встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". 
 
Призначити Голову Правління та Заступника Голови Правління АТ «ПроКредит Банк» 
уповноваженими особами емітента, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм 
наступні повноваження:  
 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, в тому числі отримувати заяви про 
придбання акцій або про відмову від переважного права на придбання акцій в разі 
надходження, видавати письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій;  
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, в тому числі забезпечення 
укладення договорів купівлі-продажу акцій на всіх етапах розміщення; 
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 
право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; 
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення здійснення розміщення простих 
іменних акцій банку. 
 
Підсумки голосування: 

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 
 
Питання № 6. Ухвалення зовнішнього аудитора для проведення обов’язкового 

аудиту фінансової звітності Банку. 
 
За повідомленням Голови Зборів з 1 жовтня 2018 року було введено в дію Закон України 
«Про аудит фінансової звітності України та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року 
№2258-VIII, яким встановлюється, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного 
товариства або іншим вищим органом товариства. Разом із тим, Законом України «Про банки 
і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-III встановлена виключна компетенція 
наглядової ради визначати аудиторську фірму для проведення зовнішнього аудиту банку. В 
рамках повноважень, наданих чинним законодавством України та передбачених пунктом 
10.3.27 статуту Банку в чинній редакції, рішенням Наглядової ради Банку від 09.07.2019 було 
затверджено аудиторську фірму ПрАТ «КПМГ Аудит» в якості аудиторської компанії для 
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік. З метою 
неухильного виконання норм чинного законодавства на розгляд загальних зборів акціонерів 
було також винесене питання затвердження незалежного аудитора Банку на 2019 рік, 
схваленого Наглядовою радою Банку.  
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Рішення: 

Затвердити аудиторську фірму ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) в якості 
аудиторської компанії для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ 
«ПроКредит Банк» за 2019 рік, складеної у відповідності до МСФЗ. 
 
Підсумки голосування: 

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 
 
Питання 7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. 
 

Голова Зборів проінформував про вихід пана Борислава Костадінова зі складу ради Банку 
достроково до закінчення строку повноважень обраного складу Наглядової ради за власним 
бажанням у зв’язку зі змінами в подальшій професійній діяльності та запропонував прийняти 
рішення про дострокове припинення повноважень п. Костадінова, і одночасно повідомив про 
вимоги статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якими повноваження 
члена ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть 
бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього 
складу наглядової ради. Відповідно, акціонерам запропоновано достроково припинити 
повноваження усього діючого складу Наглядової ради Банку для подальшого переобрання її 
у новому складі, а саме припинити повноваження д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, Райнера 
Петера Оттенштайна, Борислава Костадінова, Вольфганга Бертельсмайєра та д-ра Клауса 
Еккехарда Глаубітта. 
 
Рішення: 

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» чинного складу 
достроково, а саме д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, пана Райнера Петера Оттенштайна, 
пана Борислава Костадінова, пана Вольфганга Бертельсмайєра та пана Клауса Глаубітта 
для подальшого переобрання нового складу. 
 
Підсумки голосування: 

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 
 
Питання 8. Переобрання членів Наглядової ради Банку. 
 
До проведення Зборів наступні кандидатури були представлені до обрання у новий склад 
Наглядової ради Банку: 

д-р Клаус-Петер Цайтінгер як представник акціонера ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА; 
д-р Жан Марко Феліче як представник акціонера ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА; 
Райнер Петер Оттенштайн в якості незалежного члена Наглядової ради; 
Вольфганг Бертельсмайєр в якості незалежного члена Наглядової ради; 
д-р Клаус Еккехард Глаубітт в якості незалежного члена Наглядової ради. 
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Інформація про кандидатів на обрання до складу ради була включена до бюлетенів 
кумулятивного голосування, із якими була надана можливість ознайомитись до проведення 
Зборів та голосування по кандидатурам. З урахуванням рекомендацій Національного банку 
України щодо формування персонального складу Наглядової ради Банку з огляду на 
необхідність посилення її компетенції в сфері інформаційних технологій, на обрання до 
складу ради представлена кандидатура д-р Жан Марко Феліче, досвід якого налічує 9 років 
керівництва IT-компанією у м. Франкфурті-на-Майні, ФРН. 
Акціонерам запропоновано обрати новий склад Наглядової ради на новий трирічний строк 
від дати рішення. 
 
Рішення: 
 
Обрати членами Наглядової ради на наступний трирічний строк повноважень від дати цих 
Зборів:  

д-ра Клауса-Петера Цайтінгера (представник ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА) 
д-ра Жан Марко Феліче (представник ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА) 
Райнера Петера Оттенштайна (незалежний член ради) 
Вольфганга Бертельсмайєра (незалежний член ради) 
д-ра Клауса Еккехарда Глаубітта (незалежний член ради). 

 
Підсумки голосування: 
 
В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів приймали участь представники 
акціонерів, які володіють 2 837 494 простими акціями Банку, що за правилами кумулятивного 
голосування становить 14 187 470 голосів для голосування за кандидатів під час обрання 
складу Наглядової ради. 
 
Результати голосування:  
за кандидатуру д-ра Клауса-Петера Цайтінгера – 2 837 494 голосів; за кандидатуру д-ра Жан 
Марко Феліче – 2 837 494 голосів; за кандидатуру Райнера Петера Оттенштайна – 2 837 494 
голосів; за кандидатуру Вольфганга Бертельсмайєра – 2 837 494 голосів і за кандидатуру д-
ра Клауса Глаубітта – 2 837 494. Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу 
Наглядової ради, по яких проводилось голосування. 
 
 
Питання 9. Обрання Голови Наглядової ради Банку. 
 
У відповідності до положень пунктів 9.2.17, 10.2 статуту Банку Голова Наглядової ради 
обирається загальними зборами з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю 
голосів акціонерів. За результатами голосування по попередньому пункту порядку денного 
акціонерам запропоновано переобрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера на посаді голови 
Наглядової ради на строк повноважень усього новообраного складу Наглядової ради.  
 
Рішення: 
 
Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера Головою Наглядової ради Банку на строк 
повноважень новообраного складу ради. 
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Підсумки голосування: 
 
В голосуванні приймали участь представники акціонерів, що володіють 2 837 494 простими 
акціями Банку, відповідно 2 837 494 голосами. Голосів «за» - 2 837 494; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 2 837 494 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Зборах. 
 
 
 
За відсутністю інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими  о  
13 год. 00 хв. 

 

 
Підписи: 

 

 
Голова Зборів       Секретар Зборів 
 

_________________      _______________ 

Віктор Пономаренко      Вікторія Цілінчук 
 


