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Повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерів банку

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!

Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі -  Банк, 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 

03 липня 2015 року о 14.00 за місцевим часом 
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, конференц зал третій поверх. 
Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день 
проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим 
часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.06.2015 року.

Порядок денний:
1. Встановлення кількісного складу та обрання лічильної комісії, встановлення порядку проведення 
Загальних зборів.
2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
3. Визначення кількісного складу Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
5. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Загальні збори відбудуться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, конференц зал третій
поверх.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники 
акціонерів -  доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує 
особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери 
можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 
405/2, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення -  Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26. 
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
банку у відповідності до чинного законодавства України.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
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