
 
 

ПРОТОКОЛ 
про підсумки кумулятивного голосування  

на позачергових Загальних зборах акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
            

26 травня 2016 року м. Київ 
 

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
-  26 травня 2016 року. 

 
Перелік питань порядку денного,  рішення з яких прийняті Загальними зборами: 
8.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  

 
8. Про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Голову Загальних зборів, яка оголосила пропозицію обрати  членами Наглядової ради ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року  наступних осіб: Доценка Бориса 
Борисовича, представника акціонера Бєлашова Сергія Володимировича - Масюк Яніну Петрівну, Бокія Олега 
Анатолійовича (незалежним членом), Євдокимова Валерія Олександровича (незалежним членом), 
представника акціонера ПАТ «Аграрний фонд» - Радченка Андрія Анатолійовича.  
 

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
Не брало участі в голосуванні 0  голосів. 
Голосували: 
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям 

повноважень 27 травня 2016 року Доценка Бориса Борисовича віддано 56 233 626   голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям 
повноважень 27 травня 2016 року Масюк Яніну Петрівну віддано 56 233 626     голосів акціонерів, які беруть 
участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям 
повноважень 27 травня 2016 року Бокія Олега Анатолійовича віддано 56 233 626    голосів акціонерів, які 
беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям 
повноважень 27 травня 2016 року Євдокимова Валерія Олександровича віддано 56 233 626  голосів 
акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям 
повноважень 27 травня 2016 року Радченка Андрія Анатолійовича  віддано 56 233 626    голосів акціонерів, 
які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 

 
Обраними до складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  шляхом 

кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів 
порівняно з іншими кандидатами. 

 
Прийнято рішення: 
Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 

27 травня 2016 року: 
- Доценка Бориса Борисовича; 
- Масюк Яніну Петрівну; 
- Бокія Олега Анатолійовича; 
- Євдокимова Валерія Олександровича; 
- Радченка Андрія Анатолійовича. 

 
Підпис лічильної комісії: 
 
Голова комісії            (підпис)        Т.В. Ілечко 
 
Член комісії               (підпис)      Н.М. Пількевич  
 
Секретар комісії        (підпис)      Л.В. Волошина 


