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ПРОТОКОЛ 
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

 
            

09 жовтня 2015 року м. Київ 
 

Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 
09 жовтня 2015 року. 

 
1. Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Волошина Л.В., 

член Лічильної комісії – Пількевич Н.М., секретар Лічильної комісії – Ілечко Т.В. 
Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про 

підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами 
діяльності комісії Голові Загальних зборів. 
 

Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 
за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванні ; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Волошина Л.В., 

член Лічильної комісії – Пількевич Н.М., секретар Лічильної комісії – Ілечко Т.В. 
Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про 

підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами 
діяльності комісії Голові Загальних зборів. 
 

2. Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: 

виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку 
денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

 
Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 
за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванні ; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: 

виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку 
денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
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3. Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
 
Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 
 
Голосували: 
за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванні ; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Прийнято рішення: 
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
 
4. Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.  
Винесено на голосування: 
Затвердити у новій редакції:  
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Положення про Наглядову  раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
 
Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Визнано недійсними 0 бюлетенів. 

 
Голосували: 

за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у 
Загальних зборах та враховуються при голосуванні ; 

проти – немає; 
утримались – немає. 

 
Прийнято рішення: 
Затвердити у новій редакції:  
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Положення про Наглядову  раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
 
Підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного оголошені на Загальних зборах. 
 
Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

вважається прийнятим з моменту підписання цього Протоколу про підсумки голосування. 
 
 
Підпис Лічильної комісії: 
 
 
Голова комісії      _____________________________  Л.В. Волошина 
 
 
Член комісії         _____________________________  Н.М. Пількевич  
 
 
Секретар комісії  _____________________________  Т.В. Ілечко 
 


