
 

 

 

 

 

 

 

  
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про скликання Річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» 

 
Повідомляємо, що Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«ПроКредит Банк» (надалі – Банк), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 
03115 Київ, Україна, будуть проведені  24 квітня 2018р. об 11.00 год. за місцем знаходження 
головного офісу Банку, 3 поверх, каб. 3.  
На Загальні збори виноситься наступний проект порядку денного разом з проектами рішень: 
 
Питання №1: Обрання членів Лічильної комісії 
Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Призначити п.  Ростислава Ігнатєва  
та п. Ірину Литовко членами Лічильної комісії на Річних загальних зборах акціонерів. 
 
Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2017 рік та прийняття рішення за його 
наслідками. 
Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради про 
її діяльність протягом 2017 року. 
 
Питання №3: Розгляд звіту Правління за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками. 
Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Затвердити звіт правління Банку за 
2017 рік. 
 
Питання №4: Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки 
фінансової звітності Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду. 
Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Затвердити звіт та висновок 
зовнішнього аудитора Банку ПАТ «КПМГ Аудит» за результатами перевірки річної фінансової 
звітності Банку за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів. 
 
Питання №5: Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2017 рік. 
Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Затвердити річну фінансову звітність 
Банку за 2017 рік. 
 
Питання №6: Затвердження розподілу прибутку Банку за 2017 рік. 
Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Відрахувати безпосередньо 
акціонеру 149,62 гривень прибутку за результатами діяльності Банку у 2017 р. на виплату 
дивідендів за привілейованими акціями Банку. 
Решту прибутку відрахувати до резервного фонду Банку  
 
 
Питання №7: Переобрання членів Наглядової ради Банку. 
 
Питання №8: Обрання Голови Наглядової ради Банку. 
Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Обрати д-ра Клауса-Петера 
Цайтінгера головою Наглядової ради Банку на строк повноважень новообраного складу ради.  
 
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься за місцезнаходженням Банку з 9.00 по 
10.45 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 
складеного станом на 18 квітня 2018 р. відповідно до законодавства України про депозитарну 
систему. 
 
Для участі у зборах та голосуванні з питань порядку денного кожен представник акціонера має 
пред’явити паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та документ, що підтверджує 



 

 

 

 

 

 

 

повноваження (довіреність). Довіреність може містити завдання щодо голосування. Звертаємо 
Вашу увагу, що документи видані за кордоном, мають бути обов’язково апостильовані для того 
щоб бути дійсними в Україні 
 
Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у будь-який робочий день з 9.00 до 18.00 
год. Члени Правління є відповідальними особами за ознайомлення з усіма матеріалами та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. 
Банк зобов’язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді будуть направлятись рекомендованими 
листами на юридичну адресу або передаватись уповноваженому представнику відповідного 
акціонера. 
 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Правлінню Банку. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради.  
 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
товариства. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового 
припинення повноважень Голови Правління Банку обов'язково подається одночасно з 
пропозицією щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
 
Станом на 19.03.2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів - загальна кількість акцій становить 2 143 369 штук простих іменних 
акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 2 143 369  штук простих іменних акцій. 
 
Інформація щодо проведення Річних Загальних зборів акціонерів з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додатково розміщена на веб-сайті 
банку http://www.procreditbank.com.ua/. 
У разі виникнення запитань просимо звертатись за телефонами: +38 044 5901000, +38 044 
5901047. 
 
Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-36. 
 
Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р. 
 
 
 


