
ПРОТОКОЛ № 1 
про пщсумки голосування 

на позачергових Загальних зборах акцюнер1в 
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК «УКРА1НСБКИЙ КАП1ТАЛ», 
складений тимчасовою л1чильною комклею

16 грудня 2016 року м. КиТв

Дата проведения позачергових Загальних збор1в акцюнер!в ПАТ «БАНК «УКРА1НСБКИЙ 
КАП1ТАЛ» - 16 грудня 2016 року.

Перелш питань порядку денного, рнпення з яких прийняН Загальнимн зборами:
1 . Обрання член1в л1чильно1 KOMiciT, прийняття р1шення про припинення Тх повноважень.

Тимчасова л1чильна KOMicia зд1йснила пщрахунок голоав щодо голосування по першому питанию 
порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняН наступи! piuiemw.

1. Про пщсумки голосування по першому питанию порядку денного.
Винесено на голосування:
Обрати л!чильну KOMiciio у наступному склад!: Голова л!чильноТ KOMiciT -  Гончарова О.Ю., 

член л1чильноТ KOMicii - Пшькевич Н.М, секретар л!чильно1 комюи - Волошина Л.В.
Вважати повноваження л!чильно\' KOMicii' припиненими шсля п!дписання протокол!в про 

пщсумки голосування з y c ix  питань порядку денного та надання документе за результатами 
д!яльност! KOMicii Голов! Загальних збор1в.

Акц!онери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Визнано недшсними 0 бюлетен!в.
Не брало учасД в голосуванн! 0 голошв.

Голосували:
за - 83 087 296 голошв, що складае 100% голошв акцюнер!в, як! беруть участь у загальних 

зборах та е власниками голосуючих акщй; 
проти -  немае; 
утримались -  немае.

Прнйнято р!шення:
Обрати л!чильну KOMiciio у наступному склад!: Голова л!чильно1 KOMicii' -  Гончарова О.Ю., 

член л!чильно1 KOMicii - Птькевич Н.М, секретар л!чильно\' KOMicii' - Волошина Л.В.
Вважати повноваження л!чильно1 KOMicii припиненими п!сля пщписання протокол!в про 

пщсумки голосування з y c ix  питань порядку денного та надання документ!в за результатами 
д1яльност! KOMiciiRxnoBi Загальнихзбор!в.

Пщпис тимчасово! л1чильно1 KOMicii':

Голова тимчасовоТ KOMiciT 

Член тимчасово'! KOMicii' 

Секретар тимчасово'! KOMiciT

О.Ю. Гончарова 

Н.М. Пшькевич 

Л.В. Волошина



ПРОТОКОЛ № 2 
про пщсумки голосування 

на позачергових Загальних зборах акцюнер1в 
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ», 
складений л1чильною комнлею

16 грудня 2016 року м. КиУв

Дата проведения позачергових Загальних збор1в акц!онер1в ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ» - 16 грудня 2016 року.

Перелж питань порядку денного, р1шення з яких прийняН Загальними зборами:
2. Встановлення порядку проведения Загальних збор1в.
3. Прийняття р1шення про збшьшення статутного кап1талу ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИИ 

КАП1ТАЛ» шляхом приватного розмщення додаткових акц1й юнуючо'! номшальноУ вартост1 за 
рахунок додаткових внесюв.

4. Прийняття р1шення про приватне розмщення акц1й. Про затвердження р1шення про приватне 
розм1щення акц1й i перел1ку oci6, як1 е учасниками такого розмщення.

5. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ», якому 
надаються повноваження на здшснення д1й щодо забезпечення розм1щення акцш i прийняття 
ршень по процедур! розмщення акщй, та визначення перелжу повноважень.

6. Визначення уповноваженоУ особи ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ», якш надаються 
повноваження на зд!йснення дш щодо забезпечення розмщення акщй, та визначення перелжу 
повноважень

.Шчильна KOMicia здшснила пщрахунок голоав щодо голосування по питаниях порядку денного, та 
встановила, що за результатами голосування прийняН наступи! ршення.

2. Про пщсумки голосування по другому питанию порядку денного.
Винсссно на голосування:
Встановити порядок проведения Загальних збор1в та затвердити наступний регламент: 

доповщ! та виступи до 15 хвилин, вщповцц на запитання до 10 хвилин.

Акщонери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Визнано недшсними 0 бюлетешв.
Не брало учасН в голосуванш 0 голоав.

Голосували:
за -  83 087 296 голошв, що складае 100% голошв акщонер!в, як! беруть участь у загальних 

зборах та е власниками голосуючих акцш;
проти -  немае;
утримались -  немае.

Прийнято рвения:
Встановити порядок проведения Загальних збор1в та затвердити наступний регламент: 

доповщ! та виступи до 15 хвилин, вщповцц на запитання до 10 хвилин.

3. Про пщсумки голосування по третьему питанию порядку денного.
Винесено на голосування:
Збшыиити статутний каштал ПАТ «БАНК «УКРА1НСБКИЙ КАШТАЛ» на суму 79280640,00 

(с!мдесят дев’ять мшьйошв двюН в!с!мдесят тисяч ппстсот сорок) гривень шляхом приватного 
розмщення додаткових акщй юнуючоТ ном!нально‘! вартосИ 1,08 гривн! (одна гривня вШм коп1йок) 
кожна у юлькосН 73408000 (шмдесят три мшьйони чотириста вШм тисяч) штук за рахунок 
додаткових внесюв.

Акщонери голосують з використанням бюлетешв для голосування. 
Визнано недшсними 0 бюлетешв.
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Не брало учасЛ в голосуванш 0 голослв.

Голосували:
за -  83 087 296 голоЛв, що складае 100% голослв акц1онер1в, як1 беруть участь у загальних 

зборах та е власниками голосуючих акцш;
проти -  немае;
утримались -  немае.

Прийнято рвения:
Збшынити статутний каштал ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ» на суму 79280640,00 

(Лмдесят дев’ять мшьйошв дв1ст1 в1с1мдесят тисяч ш1стсот сорок) гривень шляхом приватного 
розмщення додаткових акцш юнуючо'У номшально'У вартосЛ 1,08 гривш (одна гривня eiciM копшок) 
кожна у кшькосЛ 73408000 (шмдесят три м1льйони чотириста BiciM тисяч) штук за рахунок 
додаткових внеск1в.

4. Про пщсумки голосування по четвертому питанию порядку денного.
Винесено на голосування:
Здшснити приватне розмщення додаткових акцш юнуючо'У номшально'У вартосЛ ПАТ «БАНК 

«УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ» за рахунок додаткових внесюв шляхом Ух безпосередньоТ пропозицП' 
учасникам розм1щення акцш.

Визначити перелж oci6, яю е учасниками приватного розмщення акц1й ПАТ «БАНК 
«УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ» (Додаток № 3 до протоколу Загальних збор1в).

Затвердити р1шення про приватне розм1щення акц1й ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАШТАЛ» (Додаток № 4 до протоколу Загальних збор1в).

Акцюнери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Визнано недшсними 0 бюлетен1в.
Не брало участ1 в голосуванн1 0 голоЛв.

Голосували:
за -  83 087 296 голоЛв, що складае 100% голоЛв акщонер1в, як1 беруть участь у загальних 

зборах та е власниками голосуючих акцш;
проти -  немае;
утримались -  немае.

Прийнято р1шення:
Здшснити приватне розм1щення додаткових акцш юнуючоТ номшально'У вартосЛ ПАТ «БАНК 

«УКРАШСЬКИЙ КАШТАЛ» за рахунок додаткових внесюв шляхом Ух безпосередньоТ пропозицП' 
учасникам розмщення акцш.

Визначити перелш oci6, яю е учасниками приватного розмщення акщй ПАТ «БАНК 
«УКРАШСЬКИЙ КАШТАЛ» (Додаток № 3 до протоколу Загальних збор1в).

Затвердити р1шення про приватне розмщення акщй ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАШТАЛ» (Додаток № 4 до протоколу Загальних збор1в).

5. Про пщсумки голосування по п’ятому питанию порядку денного.
Винесено на голосування:
В зв’язку з проведениям приватного розмщення акщй ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 

КАШТАЛ» надати Наглядовш рад1 ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАШТАЛ» повноваження щодо:
а) внесения змш до проспекту eMicii акцш;
б) прийняття ршення про дострокове заюнчення укладення договор1в з першими власниками 

у процеД приватного розмщення акщй (у раз1 якщо на запланований обсяг акщй укладено 
договори з першими власниками та акщ'Т повнютю оплачено);

в) затвердження результате укладення договор!в з першими власниками у процеЛ приватного 
розмщення акщй;

г) затвердження результаЛв приватного розмщення акщй;
Г) затвердження звИу про результати приватного розмщення акцш;
д) прийняття р1шення про вщмову вщ розмщення акщй;
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е) повернення внесюв, внесених в оплату за акцн, у раз1 незатвердження у встановлеж 
законодавством строки результате укладення договор1в з першими власниками у npoueci 
приватного розмщення акцш або у pa3i прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш;

ж) письмового повщомлення кожного акцюнера, який мае переважне право на придбання 
розмщуваних акщй, про можливють реал1зацп такого права та опублшування повщомлення про це 
в офщшному друкованому opraHi.

Акцюнери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Визнано недшсними 0 бюлетешв.
Не брало учасН в голосуванш 0 голошв.

Голосували:
за -  83 087 296 голоав, що складае 100% голошв акцюнер1в, яю беруть участь у загальних 

зборах та е власниками голосуючих акщй;
проти -  немае;
утримались -  немае.

Прийнято р1шення:
В зв’язку з проведениям приватного розмщення акцш ПАТ «БАНК «УКРАШСБКИЙ 

КАП1ТАЛ» надати Наглядовш рад1 ПАТ «БАНК «УКРАШСБКИЙ КАП1ТАЛ» повноваження щодо:
а) внесения змш до проспекту e M i c i i  акщй;
б) прийняття ршення про дострокове закшчення укладення договор1в з першими власниками 

у npoueci приватного розмщення акщй (у pa3i якщо на запланований обсяг акщй укладено 
договори з першими власниками та акцн повнютю оплачено);

в) затвердження результате укладення договор1в з першими власниками у npoueci приватного 
розмщення акщй;

г) затвердження результате приватного розмщення акщй;
г) затвердження звггу про результата приватного розмщення акщй;
д) прийняття р1шення про вщмову вщ розмщення акщй;
е) повернення внесюв, внесених в оплату за акцн, у pa3i незатвердження у встановлеш 

законодавством строки результате укладення договор1в з першими власниками у npoueci 
приватного розмщення акщй або у pa3i прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш;

ж) письмового повщомлення кожного акцюнера, який мае переважне право на придбання 
розмщуваних акщй, про можливють реал!зацп такого права та опублшування повщомлення про це 
в офщшному друкованому opraHi.

6. Про пщсумки голосування по шостому питанию порядку денного.
Винесено на голосування:
В зв’язку з проведениям приватного розмщення акщй ПАТ «БАНК «УКРАШСБКИЙ 

КАП1ТАЛ» уповноважити Голову Правлшня ПАТ «БАНК «УКРАШСБКИЙ КАП1ТАЛ»:
а) проводити дп щодо забезпечення реал1заци акцюнерами свого переважного права на 

придбання акщй, стосовно яких прийнято р1шення про розмщення;
б) проводити дп щодо забезпечення укладення договор!в з першими власниками у npoueci 

приватного розмщення акщй;
в) проводити дп щодо здшснення обов'язкового викупу акщй у акцюнер1в, яга реал1зують 

право вимагати зд'|йснення викупу банком належних Тм акщй.

Акцюнери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Визнано недшсними 0 бюлетешв.
Не брало учасН в голосуванш 0 голошв.

Голосували:
за -  83 087 296 голоав, що складае 100% голошв акщонер1в, яга беруть участь у загальних 

зборах та е власниками голосуючих акцш;
проти -  немае;
утримались -  немае.
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Прийнято рйпення:
В зв’язку з проведениям приватного розмщення акщй ПАТ «БАНК «УКРА1НСБКИИ 

КАП1ТАЛ» уповноважити Голову Правлшня ПАТ «БАНК «УКРА1НСБКИЙ КАП1ТАЛ»:
а) проводити ди щодо забезпечення реал1защУ акщонерами свого переважного права на 

придбання акщй, стосовно яких прийнято ршення про розмщення;
б) проводити дн щодо забезпечення укладення договор!в з першими власниками у npoueci 

приватного розмщення акщй;
в) проводити дн щодо здшснення обов'язкового викупу акщй у акщонер!в, яш реал1зують 

право вимагати здшснення викупу банком належних im акщй.

Пщпис л1чильно¥ комки:

О.Ю. Гончарова

Н.М. Пшькевич

Л.В. Волошина
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