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ПРОТОКОЛ № 3 
позачергових Загальних зборів акціонерів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

            
          09 жовтня 2015 року м. Київ 

 
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори, 

здійснювалась 09 жовтня 2015 року з 13-00 до 13-45 годин в приміщенні за адресою: м. Київ, 
проспект Перемоги, 67, третій поверх зал засідань. 

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради 
від 01.09.2015 р. 

Перелік акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі в Загальних зборах, 
додається. 

 
Загальні збори проводяться в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, 

третій поверх зал засідань. 
Початок роботи Загальних зборів: 14.00 год. 09 жовтня 2015 року.  
 
Доповів: 
Голова Реєстраційної комісії Волошина Л.В., яка оголосила результати реєстрації 

акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) ПАТ «Банк «Український капітал» проведена 

реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та складеного, у відповідності 
до вимог чинного законодавства України, станом на  24.00. годину 05.10.2015 р. 

Відповідно до відомостей переліку: 
- вид цінних паперів – акції прості іменні; 

- кількість випущених цінних паперів – 79 000 000 (сімдесят дев’ять мільйонів) штук 
простих іменних акцій, які належать 55(п’ятидесяти п’яти)акціонерам банку, з них: 

- кількість викуплених банком цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму 
та при голосуванні – 4 001 646 (чотири мільйони одна тисяча шістсот сорок шість) штук простих 
іменних акцій; 

- кількість випущених цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні – 73 521 751 (сімдесят три мільйони п’ятсот двадцять одна тисяча сімсот п’ятдесят 
одна) штука простих іменних акцій які належать 18 (вісімнадцяти) акціонерам банку;  

- кількість випущених цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України 
«Про депозитарну систему України» - 1 476 603 (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч 
шістсот три) штуки простих іменних акцій, які належать 37(тридцяти семи) акціонерам банку. 

 
Всього у Загальних зборах приймає участь 10 (десять) акціонерів (їх уповноважених 
представників), які володіють 62 298 089 (шістдесят два мільйони двісті дев’яносто вісім  
тисяч вісімдесят дев’ять) акцій (голосів), що складає 84,73% загальної кількості голосів 
акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. 

 
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори 

акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які 
сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 
Річні загальні збори ПАТ «Банк «Український капітал» мають кворум 84,37 % та  вважаються 
повноважними приймати рішення щодо питань порядку денного. 

 
Голова Загальних зборів – Каховська Ганна Володимирівна, призначена рішенням 

Наглядової ради банку від 01.09.2015 р. протокол №40. 
Секретар Загальних зборів - Качура Тетяна Віталіївна, призначена рішенням Наглядової 

ради банку від 01.09.2015 р. протокол №40. 
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Присутні: 

         Представник Національного банку України - Зиков І.А. 
         Начальник відділу внутрішнього аудиту - Ілечко Т.В 

Начальник відділу внутрішньобанківського обліку - Пількевич Н.М. 
 
Слухали: 
Голову Загальних зборів яка доповіла, що Загальні збори скликані за ініціативою 

Наглядової ради банку в порядку, встановленому законодавством та Статутом ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  

Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: 
одна акція – один голос.  

Кожному акціонеру або його уповноваженому представнику видані бюлетені для 
голосування по всіх питаннях порядку денного. 

Рішенням Наглядової ради банку №40 від 01.09.2015 р. був затверджений порядок денний, 
який зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а 
також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій. 

Зміни до Порядку денного Загальних зборів не вносились. 
Оголосила Порядок денний Загальних зборів: 
1. Обрання членів лічильної комісії, визначення терміну їх повноважень. 
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів. 
3. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  
4. Затвердження нової 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». 
 
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
Обрання членів лічильної комісії, визначення терміну їх повноважень. 
 
Слухали: 
Голову Загальних зборів, яка оголосила, що надійшла пропозиція 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. 

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування. 
 
Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Підсумок голосування:  
за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних 

зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Вирішили: 
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. 

 
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
Встановлення порядку проведення Загальних зборів. 
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Слухали: 
Голову Загальних зборів, яка запропонувала 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. 

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування. 
 
Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Підсумок голосування:  
за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних 

зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
 
Вирішили: 
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. 
 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
         Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

 
Слухали: 

         Голову Загальних зборів, яка запропонувала затвердити нову редакцію Статуту ПАТ 
«БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування. 
 
Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Підсумок голосування:  
за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних 

зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 

 
Вирішили: 
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 
 
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
Затвердження нової 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». 

 
Слухали: 
Голову Загальних зборів, яка запропонувала 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». 
Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування. 
 
Акціонери голосують використовуючи бюлетень для голосування.   
Підсумок голосування:  
за – 62 298 089 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних 

зборах та враховуються при голосуванні; 
проти – немає; 
утримались – немає. 
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Вирішили: 
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». 
 

Слухали: 
Голову Загальних зборів, яка повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, та 

оголосила Загальні збори закритими. 
 
Закінчення роботи Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин 09 жовтня 2015 року. 
 
До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на позачергових 

Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» від 09.10.2015 р. 
 

 
 
Голова Загальних зборів        Г.В. Каховська 
 
 
Секретар Загальних зборів        Т.В. Качура 

 
 

 
 
Голова Правління  
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»     О.В. Тіхоміров 


