ПРОТОКОЛ № 33
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
м. Київ

4 серпня 2015 р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 4 серпня 2015 року о 16 годині 00
хвилин у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Наглядової
ради Луцький О.Б. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерного товариства
скликані Наглядовою радою АТ “НК БАНК” о 16 годині 00 хвилин 4 серпня 2015 року у
приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
Про час і місце проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний всі
акціонери банку, у відповідності із вимогами Закону України “ Про акціонерні товариства ”,
у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів, були повідомлені персонально
у письмовому вигляді та шляхом розміщення повідомлення про проведення зборів на сайті
банку і публікацією його в офіційному виданні “Бюлетень. Цінні папери України” № 115
(4159) від 26.06.2015 року.
При реєстрації акціонерам та представникам акціонерів були вручені бюлетені по
кожному питанню порядку денного із зазначенням в них кількості голосів і проектів рішень.
Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетенями за принципом:
одна проста акція – один голос, а також бюлетенями для кумулятивного голосування
(кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного
товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином
голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). Інформація про
процедуру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до початку
голосування.
Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано слово Голові
реєстраційної комісії – Моспаненко А.В. Реєстраційна комісія провела реєстрацію
акціонерів банку та їх уповноважених представників 4 серпня 2015 року з 14 годині 00
хвилин до 15 години 45 хвилин.
Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:
 Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах,
складений станом на 24 годину 29 липня 2015 р. та включає 484 фізичних та юридичних
осіб, які володіють простими іменними акціями. Згідно реєстру кількість голосуючих акцій
становить 210 749 825 шт.
 Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 16 акціонерів та
представників акціонерів, з кількістю голосів 203 025 232, що складає 96,3347% від
кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття
рішень з усіх питань порядку денного:
Юридичні особи:
 ТОВ «Базіс» (16 000 100 акцій – 7,5920% від загальної кількості голосуючих акцій) в
особі Директора Йолкіна Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту;
 ТОВ «ПРЕСЛАЙН» ( 12 640 916 акцій – 5,9981% від загальної кількості голосуючих
акцій) в особі Пархоменка Руслана Івановича, що діє на підставі Довіреності від
31.07.2015р. № 01/07/31/15;
 ТОВ «ЗАПОРІЗЬКІ ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (16 000 100 акцій – 7,5920% від
загальної кількості голосуючих акцій) в особі Пархоменка Руслана Івановича, що діє
на підставі Довіреності від 31.07.2015р. № 31-15/07;
 ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАС» (12 426 632 акцій – 5,8964% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Пархоменка Руслана Івановича, що діє на підставі
Довіреності від31.07.2015р. № 2015/31/7;
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ТОВ «ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ» (12 640 916 акцій – 5,9981% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Пархоменка Руслана Івановича, що діє на підставі
Довіреності від 31.07.2015р. № 1/31;
ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ПРЕМЬЕР» (16 000 000 акцій – 7,5919% від
загальної кількості голосуючих акцій) в особі Директора Пархоменка Руслана
Івановича, що діє на підставі Статуту;
ТОВ «ПАПІР-ІМПЕКС» (10 608 300 акцій – 5,0336% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Пархоменка Руслана Івановича, що діє на підставі
Довіреності від 31.07.2015р. № 31/01-15;
ПАТ «Скандинавіан Хаус» (2 000 000 акцій – 0,9490% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Голови Правління Салка Сергія Матвійовича, що діє на
підставі Статуту.

Фізичні особи:
 Сидоренко Вадим Вікторович (4 700 000 акцій – 2,2301% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Остапенко Світлани Василівни, що діє на підставі
Довіреності від 21.07.2015 року;
 Молодець Борис Сергійович (13 396 904 акцій – 6,3568% від загальної кількості
голосуючих акцій);
 Остапенко Світлана Василівна( 11 308 096 акцій – 5,3656% від загальної кількості
голосуючих акцій);
 Міщенко Сергій Валентинович (12 974 512 акцій – 6,1564% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Остапенко Світлани Василівни, що діє на підставі
Довіреності від 03.08.2015року;
 Вороняк Олександр Михайлович (16 000 000 акцій – 7,5919% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Остапенко Світлани Василівни, що діє на підставі
Довіреності від 03.08.2015року;
 Цзян Максим Юрійович (15 494 198 акцій – 7,3519% від загальної кількості
голосуючих акцій);
 Ярошенко Олексій Васильович ( 11 139 790 акцій – 5,2858% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Остапенко Світлани Василівни, що діє на підставі
Довіреності від 03.08.2015року;
 Луцький Олег Богданович (19 694 768 акцій – 9,3451% від загальної кількості
голосуючих акцій).
ЗАПРОШЕНІ:
Члени Правління: Жуковець О.Я. – в.о. Голови Правління
Інші особи: Приходько В.П. – Начальник Управління банківських ризиків та оцінки
економічних операцій; Яківчук О.Є. – кандидат в члени Наглядової ради; Пінчук Н.А. кандидат в члени Наглядової ради.
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “З урахуванням результатів реєстрації
акціонерів, здійсненої реєстраційною комісією та на підставі ст.40 Закону України “Про
акціонерні товариства”, є пропозиція відкрити позачергові загальні збори акціонерного
товариства. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати.”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства.
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Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Шановні акціонери! При прийнятті рішення
про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства Наглядовою Радою
банку вносилась пропозиція включити до порядку денного наступні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обрання Голови зборів.
Обрання секретаря зборів.
Обрання членів лічильної комісії.
Відкликання членів Наглядової ради банку.
Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
Обрання нового складу Наглядової ради Банку.
Обрання Голови Наглядової ради Банку.
Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з
членами Наглядової ради Банку.
9. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.
За відведений Законом України “Про акціонерні товариства” (ст.38) термін, до
Наглядової ради інших пропозицій не надходило. Є пропозиція затвердити запропонований
порядок денний зборів.
Прошу голосувати.”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Затвердити запропонований порядок денний зборів.
Голова Наглядової ради Луцький О.Б. повідомив присутніх про те, що перед тим, як
перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів
акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.
1 питання порядку денного:
Обрання Голови зборів.
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Для ведення зборів необхідно обрати Голову
зборів. Є пропозиція Наглядової ради обрати головою зборів Голову Наглядової ради –
Луцького Олега Богдановича. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по першому питанню:
Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати
бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного
прийнято одноголосно. ”
Ухвалили:
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Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.
2 питання порядку денного:
Обрання секретаря зборів.
Голова зборів Луцький О.Б.: “Для подальшої роботи позачергових загальних зборів
акціонерного товариства необхідно обрати секретаря Зборів. Є пропозиція Наглядової ради
секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну. Інших пропозицій немає? Інших
пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому питанню:
Секретарем зборів обрати одну особу, а саме – Удалих Юлію Валеріївну.
Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу
голосувати бюлетенями за запропоноване рішення”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню порядку денного
прийнято одноголосно. ”
Ухвалили:
Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.
3 питання порядку денного:
Обрання членів лічильної комісії.
Голова зборів Луцький О.Б.: “Для проведення зборів необхідно обрати лічильну
комісію. Щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії є пропозиція
Наглядової ради виконання обов’язків Лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію,
тобто обрати Лічильну комісію із числа і у складі реєстраційної комісії а саме: Моспаненко
Анна Вікторівна, Зубець Ольга Олексіївна, Фарисей Максим Іванович. Підрахунок голосів
по даному питанню доручити провести названим особам. Інших пропозицій немає? Інших
пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по третьому питанню:
Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга
Олексіївна, Фарисей Максим Іванович.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати
бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по третьому питанню порядку денного
прийнято одноголосно. ”
Ухвалили:
Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга
Олексіївна, Фарисей Максим Іванович.
4

4 питання порядку денного:
Відкликання членів Наглядової ради банку.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Перед обранням нового складу Наглядової ради
товариства, відповідно до порядку обрання та припинення повноважень членів Наглядової
ради (Стаття 53 ЗУ «По акціонерні товариства»), потрібно припинити повноваження всіх
членів Наглядової ради попереднього складу.
Зборам пропонується прийняти рішення про припинення повноважень усіх членів
Наглядової ради
Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвертому питанню:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1. Луцького Олега Богдановича
2. Рябцева Юрія Олександровича
3. Сокіран Анни Вікторівни
4. Бондаренко Юлії Миколаївни
5. Салка Сергія Матвійовича.
Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу
проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по четвертому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1. Луцького Олега Богдановича
2. Рябцева Юрія Олександровича
3. Сокіран Анни Вікторівни
4. Бондаренко Юлії Миколаївни
5. Салка Сергія Матвійовича
5 питання порядку денного:
Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Згідно частини 7 статті 53 Закону України «Про
акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради акціонерного товариства
встановлюється загальними зборами акціонерів. Відповідно до статті 39 Закону України
«Про банки і банківську діяльність»», Наглядова рада обирається з числа учасників банку, їх
представників та незалежних членів у кількості не менше п’яти осіб. Діюча редакція
Статуту Банку передбачає обрання Наглядової ради у кількості п’яти осіб.
Пропонується встановити склад Наглядової ради, визначений діючим Статутом Банку,
тобто у кількості 5 (п’яти ) осіб.
Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятому питанню:
Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у відповідності із Статутом Банку у кількості 5 (п’яти) осіб.
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Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу
проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по п’ятому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у відповідності із Статутом
Банку - у кількості 5 (п’яти) осіб.

6 питання порядку денного:
Обрання нового складу Наглядової ради.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “У зв’язку з прийняттям зборами рішення про
припинення повноважень членів Наглядової ради банку пропонується обрати новий склад
Наглядової ради, що складатиметься з числа учасників банку, їх представників та
незалежних членів у кількості п’яти осіб.
Згідно із пунктом 3, Статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання
членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом
кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати,
які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени
органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим
виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом
кумулятивного голосування. (пункт 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні
товариства»).
Наглядова рада на підставі пропозицій акціонерів пропонує включити до списку для
голосування наступні кандидатури:
1. Остапенко Світлана Василівна (акціонер Банку);
2. Цзян Максим Юрійович (акціонер Банку);
3. Яківчук Олександр Євгенович (рекомендований акціонером ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ
БУДИНОК «ПРЕМЬЕР»);
4. Бондаренко Юлія Миколаївна (рекомендована Наглядовою радою як незалежний
член Наглядової ради);
5. Пінчук Ніна Анатоліївна (рекомендована Наглядовою радою як незалежний член
Наглядової ради).
Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає. Чи є пропозиції щодо
змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Обрання членів Наглядової ради публічного
товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Бюлетень для кумулятивного голосування містить загальну кількість голосів
акціонера, що розраховується як кількість голосів помножену на кількість членів органу
акціонерного товариства, що обирається (5 кандидатів). Акціонер має право віддати всі
підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома
кандидатами.
Пропонується заповнити бюлетені (бюлетень 6), підписати і передати бюлетені в
лічильну комісію, яка проведе підрахунок голосів, а після оголошення результатів
продовжимо розгляд питань порядку денного”.
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Результати голосування:
Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі в
позачергових загальних зборах, для обрання членів Наглядової Ради шляхом кумулятивного
голосування складає 1 015 126 160 голоса.
За результатами кумулятивного голосування кандидати на посаду членів Наглядової
ради набрали наступну кількість голосів:
1. Остапенко Світлана Василівна – 361 085 830 голоса;
2. Цзян Максим Юрійович – 79 470 990 голоса;
3. Яківчук Олександр Євгенович – 190 041 500 голоса;
4. Бондаренко Юлія Миколаївна – 215 543 320 голоса;
5. Пінчук Ніна Анатоліївна – 168 984 520 голоса.
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 1 015 126 160 голоса.
Ухвалили:
На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами
Наглядової ради АТ “НК БАНК” 5 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів, а саме:
1. Остапенко Світлана Василівна;
2. Цзян Максим Юрійович;
3. Яківчук Олександр Євгенович;
4. Бондаренко Юлія Миколаївна;
5. Пінчук Ніна Анатоліївна.
7 питання порядку денного:
Обрання Голови Наглядової ради.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Згідно зі Статутом банку Голова Наглядової ради
обирається загальними зборами із числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів.
Пропонується Головою Наглядової ради АТ «НК БАНК» обрати Остапенко Світлану
Василівну, частка в статутному капіталі згідно реєстру – 4,6324%; непогашеної судимості
за корисливі злочини не має; строк, на який обирається особа - три роки.»”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає
виступити? Бажаючих немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по сьомому питанню:
Обрати Головою Наглядової ради банку – Остапенко Світлану Василівну.
Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу
проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку”.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по сьомому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Обрати Головою Наглядової ради банку – Остапенко Світлану Василівну.
8 питання порядку денного:
Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів,
що укладаються з членами Наглядової ради Банку.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Слово надається в.о. Голови Правління Жуковець О.Я. ”
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В.о. Голови Правління Жуковець О.Я.: “Шановні акціонери, згідно статті 51 Закону
України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «НК БАНК», порядок роботи Голови
та членів Наглядової ради, виплати їм винагороди визначається цивільно-правовим або
трудовим договором, що укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради і
затверджується загальними зборами акціонерного товариства.
У зв’язку з переобранням складу Наглядової ради, пропоную затвердити умови
цивільно-правових та трудових договорів про виконання обов’язків Голови та членів
Наглядової ради АТ «НК БАНК», які відображені в підготовлених проектах договорів, та
кошторис витрат.
Договори регулюватимуть відносини між банком і Головою та членами Наглядової
ради у частині прав і обов’язків Голови та членів Наглядової ради, збереження ними
банківської таємниці, розкриття ними персональних даних та внесенням їх до баз
персональних даних банку тощо.
В кошторисі витрат на оплату праці Голови та членів Наглядової ради пропонуються
наступні умови оплати:
1) Голові та членам Наглядової Ради, які є акціонерами банку або представниками
акціонерів і знаходяться з акціонерами в трудових відносинах, винагорода встановлюється
за трудовим або цивільно-правовим договором у розмірі мінімальної заробітної плати;
2) Для членів Наглядової ради, які не є акціонерами або штатними працівниками
акціонерів, та для незалежних членів Наглядової Ради встановити в штатному розпису
оклади в повному розмірі згідно наданого кошторису.
В межах загального кошторису банк забезпечує Наглядову Раду приміщенням для
роботи, офісною та комп’ютерною технікою, канцелярськими та іншими приладами тощо.
Банк також фінансує витрати на відрядження голови та членів Наглядової Ради на
підставі рішення Наглядової Ради, оплачує участь в спеціалізованих семінарах та
навчаннях.
Правлінню Банку на основі прийнятих зборами рішень необхідно прийняти і
затвердити штатний розпис.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає
виступити? Бажаючих немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по восьмому питанню:
Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів про виконання обов’язків
Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК» та кошторис витрат на оплату їх
діяльності, запропонований Правлінням АТ «НК БАНК».
Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу
проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку”.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по восьмому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів про виконання обов’язків
Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК» та кошторис витрат на оплату їх
діяльності, запропонований Правлінням АТ «НК БАНК».
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