
 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про отримання пропозиції та проектів рішень до проекту порядку денного 

позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» 
(відповідно до частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства) 

 
Повідомляємо про отримання пропозиції про внесення додаткових питань із проектами рішень до проекту 
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «ПроКредит Банк» 
(надалі – Банк), затвердженого рішенням Наглядової ради Банку від 16.11.2018 та попередньо 
оголошеного акціонерам шляхом персонального повідомлення і розміщення відповідного повідомлення на 
власному веб-сайті Банку, а також в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 23.11.2018р. Пропозиція надана акціонером, що володіє більш як 5 
відсотками голосуючих акцій Банку, та згідно із положеннями статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» підлягає обов’язковому включенню до порядку денного зборів. 

 
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових зборів, запропоновані 

акціонером: 
1. Обрання членів лічильної комісії. 

Проект рішення з питання 1: 

Обрати п. Ростислава Ігнатьєва та п. Вікторію Цілінчук членами лічильної комісії на позачергових 
загальних зборах акціонерів. 
 
2. Затвердження нової редакції статуту Банку. 

Проект рішення з питання 2: 

Затвердити внесення змін до статуту банку за результатами збільшення статутного капіталу шляхом 
викладення його в новій редакції. 
Уповноважити Голову Правління Банку Пономаренко В.В. підписати затверджену редакцію статуту в 
якості уповноваженої особи від імені акціонерів, та доручити Правлінню забезпечити погодження нової 
редакції статуту банку в Національному банку України та проведення її державної реєстрації. 
 
3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. 

Проект рішення з питання 3: 

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-ра Клауса-
Петера Цайтінгера, пана Райнера Петера Оттенштайна, пана Борислава Костадінова, пана 
Вольфганга Бертельсмайєра та пана Крістіана Кремера для подальшого переобрання нового складу. 
 
4. Переобрання членів Наглядової ради Банку. 
 
Запропоновані кандидатури на обранння до складу Наглядової ради: 

д-р Клаус-Петер Цайтінгер – представник акціонера,  
Райнер Петер Оттенштайн – незалежний директор,  
Борислав Костадінов - представник акціонера, 
Вольфганг Бертельсмайєр – незалежний директор, 
Клаус Глаубітт – незалежний директор. 
 
Рішення прийматиметься за підсумками кумулятивного голосування. 
 
5. Обрання Голови Наглядової ради Банку. 

Проект рішення з питання 5: 

Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінґера головою Наглядової ради Банку на строк повноважень 
новообраного складу ради. 

 
 
Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-47. 
Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р. 


