ПРОТОКОЛ № 34
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
м. Київ

8 квітня 2016 р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 8 квітня 2016 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 виступила Голова Наглядової
ради Остапенко С.В. Вона доповіла, що річні загальні збори акціонерного товариства скликані
Наглядовою радою АТ “НК БАНК” о 16 годині 00 хвилин 8 квітня 2016 року у приміщенні
банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
Про час і місце проведення річних 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” № 38 (4326) від
01.03.2016 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 8 квітня 2016 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 річних загальних зборах, складений
станом на 24 годину 4 квітня 2016 р. та включає 482 фізичних та юридичних осіб, які володіють
простими іменними акціями в кількості 244 111 180 шт., що становить 100% статутного
капіталу. Загальна кількість акцій, які мають право голосу, становить 236 306 700 шт.
 Для участі в річних загальних зборах зареєструвалось 16 акціонерів та представників
акціонерів, з кількістю голосів 203 025 232, що складає 85,9160 % від загальної кількості
голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх
питань порядку денного.
Юридичні особи:
 ТОВ «Базіс» (16 000 100 акцій – 6,7709% від загальної кількості голосуючих акцій) в
особі Директора Йолкіна Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту
 ТОВ «ПРЕСЛАЙН» (12 640 916 акцій – 5,3494% від загальної кількості голосуючих
акцій) в особі Лєпшого Олександра Іванович, що діє на підставі Статуту.
 ACE HOLDINGS LIMITED (ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (16 000 100 акцій – 6,7709% від
загальної кількості голосуючих акцій) в особі Остапенко Світлани Василівни, що діє на
підставі Довіреності;
 ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАС» (12 426 632 акцій – 5,2587% від загальної кількості голосуючих
акцій) в особі Грабара Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту
 ТОВ «ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ» (12 640 916 акцій – 5,3494% від загальної кількості
голосуючих акцій) в особі Середи Ігоря Вікторовича що діє на підставі Статуту
 ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ПРЕМЬЕР» (16 000 000 акцій – 6,7709% від
загальної кількості голосуючих акцій) в особі Директора Пархоменка Руслана Івановича,
що діє на підставі Статуту.
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ТОВ «ПАПІР-ІМПЕКС» (10 608 300 акцій – 4,4892% від загальної кількості голосуючих
акцій) в особі Фоменка Валерія Вікторовича, що діє на підставі Статуту
ПАТ «Скандинавіан Хаус» (2 000 000 акцій – 0,8464% 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 – 1,9889% від загальної кількості
голосуючих акцій)
 Молодець Борис Сергійович (13 396 904 акцій – 5,6693% від загальної кількості
голосуючих акцій);
 Остапенко Світлана Василівна (11 308 096 акцій – 4,7853% від загальної кількості
голосуючих акцій)
 Міщенко Сергій Валентинович (12 974 512 акцій – 5,4905% від загальної кількості
голосуючих акцій)
 Вороняк Олександр Михайлович (16 000 000 акцій – 6,7709% від загальної кількості
голосуючих акцій)
 Цзян Максим Юрійович (15 494 198 акцій – 6,5568% від загальної кількості голосуючих
акцій);
 Ярошенко Олексій Васильович (11 139 790 акцій – 4,7141% від загальної кількості
голосуючих акцій)
 Луцький Олег Богданович (19 694 768 акцій – 8,3344% від загальної кількості
голосуючих акцій);
ЗАПРОШЕНІ:
Голова Правління – Жуковець О.Я.
Інші особи: Яківчук О.Є. – член Наглядової ради, Пінчук Н.А. – член Наглядової ради,
Прийдан Л.М. – голова Ревізійної комісії, Міліщук Н.М. – Головний бухгалтер, Приходько В.П.
– начальник Управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій.
Голова Наглядової ради Остапенко С.В.: “З урахуванням результатів реєстрації акціонерів,
здійсненої реєстраційною комісією та на підставі ст.40 Закону України “Про акціонерні
товариства”, є пропозиція відкрити річні загальні збори акціонерного товариства. Інші
пропозиції є? Немає. Прошу голосувати.”
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Відкрити річні загальні збори акціонерного товариства.
Голова Наглядової ради Остапенко С.В.: “Шановні акціонери! При прийнятті рішення про
скликання річних загальних зборів акціонерного товариства Наглядовою Радою банку
вносилась пропозиція включити до порядку денного наступні питання:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2015 році та визначення
основних напрямків діяльності банку на 2016 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2015 рік.
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2015
році.
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7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної
фінансової звітності банку.
8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку банку, формування фондів та резервів.
10. Про програму капіталізації банку, згідно вимог Національного банку України.
11. Відкликання членів Наглядової ради банку.
12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
13. Обрання нового складу Наглядової ради Банку.
14. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
15. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з
членами Наглядової ради Банку.
16. 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 голосів, 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 Остапенко С.В.: “Перед початком розгляду питань порядку
денного нагадую, голосування кожного з наступних пунктів порядку денного проводиться
окремим бюлетенем, шляхом його заповнення – при цьому всі непотрібні варіанти
викреслюються і залишається лише один варіант, ставиться підпис, після чого він передається
лічильній комісії.
Переходимо до розгляду питань порядку денного.”
1 питання порядку денного:
Обрання членів лічильної комісії
Голова Наглядової ради Остапенко С.В.: “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, Бузурна Анастасія Володимирівна, 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 першому питанню:
Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Бачило Бузурна
Анастасія Володимирівна, Фарисей Максим Іванович.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати
бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Голова Наглядової ради Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування слово
надається Моспаненко А.В. ”
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Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, 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:
Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Бузурна Анастасія
Володимирівна, Фарисей Максим Іванович.
2 питання порядку денного:
Обрання Голови Зборів
Голова Наглядової ради Остапенко С.В.: “Для ведення зборів необхідно обрати Голову
зборів. Є пропозиція Наглядової ради обрати головою зборів Голову Наглядової ради –
Остапенко Світлану Василівну. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому питанню:
Головою Зборів обрати – Остапенко Світлану Василівну
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати
бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Голова Наглядової ради Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування слово
надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, 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:
Головою Зборів обрати – Остапенко Світлану Василівну.
3 питання порядку денного:
Обрання секретаря зборів
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для подальшої роботи річних 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 третьому питанню:
Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування слово надається
Голові лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
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Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, 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:
Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.
4 питання порядку денного:
Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2015 році та
визначення основних напрямків діяльності банку на 2016 рік
Голова Зборів Остапенко С.В.: “По четвертому питанню слово для виступу надається
Голові Правління АТ “НК БАНК”.
Голова Правління АТ “НК БАНК” Жуковець О.Я. виступила зі “Звітом Правління про
діяльність банку в 2015 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2016 рік”.
(Звіт Правління про діяльність банку в 2014 році та визначення основних напрямків
діяльності банку на 2015 рік додається)
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвертому питанню:
1. Визнати діяльність Правління банку за 2015 рік задовільною.
2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:

покращення якості кредитного портфеля;

розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;

вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження
ризиків.
3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2016 рік і доручити Наглядовій Раді
та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень, прийнятих зборами.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по четвертому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, 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:
1. Визнати діяльність Правління банку за 2015 рік задовільною.
2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:

покращення якості кредитного портфеля;

розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;

вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження
ризиків.
3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2016 рік і доручити Наглядовій Раді
та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень, прийнятих зборами.
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5 питання порядку денного:
Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2015 рік
Голова Зборів Остапенко С.В.: “По п’ятому питанню дозвольте представити звіт.”
Голова Наглядової ради Остапенко С.В. виступила зі “Звітом Наглядової ради банку про
проведену роботу за 2015 рік.” (Звіт Наглядової ради банку про проведену роботу за 2015 рік
додається).
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятому питанню:
Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по п’ятому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, 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:
Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.
6 питання порядку денного:
Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності
банку в 2015 році
Голова Зборів Остапенко С.В.: “По шостому питанню слово надається голові Ревізійної
комісії Прийдан Людмилі Миколаївні.”
Голова Ревізійної комісії Прийдан Л.М. представила зборам “Акт комплексної
документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК” (“Акт
комплексної документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ “НК
БАНК” додається).
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по шостому питанню:
1. Затвердити поданий зборам “Акт комплексної документальної ревізії виробничої,
господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК”.
2. Правлінню банку включити в план роботи банку заходи по усуненню виявлених
Ревізійною комісією недоліків.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по шостому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
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На підставі результатів голосування, рішення по шостому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
1. Затвердити поданий зборам “Акт комплексної документальної ревізії виробничої,
господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК”.
2. Правлінню банку включити в план роботи банку заходи по усуненню виявлених
Ревізійною комісією недоліків.
7 питання порядку денного:
Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної
фінансової звітності банку
Голова Зборів Остапенко С.В.: “По сьомому питанню слово надається Головному
бухгалтеру Міліщук Наталії Михайлівні АТ “НК БАНК”.”
Головний бухгалтер Міліщук Н. М. зачитала основні тези аудиторського висновку:
“Перевірка фінансової звітності АТ „НК БАНК” за 2015рік була проведена ТОВ АФ ,,АналітикПартнери’’ відповідно до договору б/н від 06.10.2015 року. По результатам перевірки
складений аудиторський звіт.
Фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Законів України „Про банки і
банківську діяльність”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та
ґрунтується на вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності згідно міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Фінансова звітність за 2015 рік складається із Звіту про фінансовий стан, Звіту про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про
рух грошових коштів, загальної інформації про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену
дату, опису основних важливих аспектів облікової політики та 30 пояснювальних примітки до
фінансової звітності за рік станом на кінець дня 31.12.2015 року.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають
обставинам.
Аудит проведений у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність»
та Міжнародних стандартів аудиту, а також з урахуванням вимог та рекомендацій
Національного банку України щодо проведення аудиторських перевірок банків України. Ці
стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
У аудиторському звіті визначається, що при перевірці були охоплені всі важливі аспекти
діяльності Банку :
-відповідності обсягу активів та зобов’язань за строками погашення;
-якості управління активами та пасивами Банку;
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-достатності резервів та капіталу Банку відповідно до вимог НБУ;
-операцій з інсайдерами та пов’язаними особами;
-оцінки ризиків;
-адекватності бухгалтерського обліку;
-адекватності процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку.
Відповідність (достовірність відображення) розподілу активів та пасивів Банку за
строками до погашення встановлювалась на підставі аналізу статистичної форми №631 «Звіт
про структуру активів та пасивів за строками», затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 19 березня 2003 №124 (із змінами), яка не є складовою
частиною комплекту річної фінансової звітності, можна зробити наступні висновки.
Аналіз структури активів і зобов’язань Банку свідчить про їх недостатню збалансованість
на окремих часових інтервалах, що підтверджується наявністю від’ємних «розривів» за
термінами погашення короткострокових та довгострокових активів та зобов’язань у кількох
часових інтервалах. Сукупний «розрив» між активами та пасивами також має негативне
значення (-26 592,1 тис.грн.). Зазначені негативні розриви ліквідності між активами та пасивами
несуть певне навантаження на ліквідність Банку.
Якість управління активами та пасивами Банку. Протягом звітного року Банк
забезпечував необхідний рівень ліквідності та кредитного ризику.
Достатність резервів та капіталу Банку обумовлюється як формуванням капіталу,
фондів та резервів у відповідності до вимог МСФЗ та нормативно-правових актів
Національного банку України, так і якістю його активів, яка випливає із рівня ризику
банківських операцій, у тому числі операцій з інсайдерами/пов’язаними особами. Станом на 31
грудня 2015 року та протягом звітного року Банк дотримувався нормативних вимог щодо
формування резервів та капіталу, включаючи регулятивний капітал. За станом на 31 грудня
2015 року величина регулятивного капіталу Банку є достатньою для виконання операцій, які
передбачені банківською ліцензією, а його абсолютний розмір відповідає нормативним вимогам
щодо його величини. Власний та регулятивний капітал Банку на кінець дня 31 грудня 2015
року є більшим ніж статутний капітал, що відповідає нормам чинного законодавства.
Оцінку якості кредитного портфеля управлінський персонал Банку здійснює на підставі
внутрішніх положень Банку, розроблених виходячи з вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Визначення величини кредитного ризику, що передбачає оцінювання
якості кредитної заборгованості та наданих фінансових зобов’язань кредитного характеру й,
відповідно, оцінювання фінансового стану позичальників та обслуговування ними боргу, Банк
здійснює згідно з вимогами Національного банку України, що викладені у Положенні про
порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих
втрат за активними банківськими операціями, які затверджені постановою Правління
Національного банку України від 25.01.2012 року № 23 (із змінами).
Величина кредитного ризику на звітну дату складала 85 533,9 тис.грн., що відповідає
сформованому резерву. В звітному році за рахунок створеного під кредитні операції резерву
була погашена кредитна заборгованість по 3 боржниках на загальну суму 1 571,2 тис.грн.
Інформація щодо якості дебіторської заборгованості- розмір дебіторської
заборгованості, з урахуванням сформованого резерву, станом на 31 грудня 2015 року складає
0,16% від активів Банку. Зважаючи на незначну суму дебіторської заборгованості та створення
резерву, ризик втрати капіталу несуттєвий;
Операції з пов’язаними сторонами - здійснювались Банком відповідно до вимог чинного
законодавства та на загальних умовах. Не виявлено фактів, що свідчать про недотримання
Банком нормативів щодо операцій з пов’язаними особами. Ризик за операціями з пов’язаними
сторонами оцінюється як прийнятний.
Система управління ризиками Банку потребує вдосконалення. Істотним ризиком, що його
ідентифікує Банк, є кредитний ризик, тому процес управління кредитним ризиком є ключовим у
системі ризик-менеджменту Банку. На думку аудиторів, внутрішні документи Банку щодо
організації системи оцінювання та управління ризиками, потребують вдосконалення. Зокрема,
розробити Політику управління активами і пасивами Банку, затвердити управлінську звітність,
що забезпечить ефективний обмін інформацією в т.ч. і стосовно ризиків на які наражається
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Банк. Це дозволить Наглядовій раді Банку і Правлінню Банку своєчасно та адекватно реагували,
організовували та контролювали роботу по управлінню ризиками.
Адекватність бухгалтерського обліку. Основні засади бухгалтерського обліку, в усіх
суттєвих аспектах, відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку
України та забезпечують контроль за ризиками відповідно до обсягу операцій та потреб Банку.
Основні засади бухгалтерського обліку та контролю визначені у «Положенні про Облікову
політику ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» на 2015 рік», затвердженому Протоколом
Правління Банку № 62/14 від 26.12.2014р та іншими внутрішніми нормативними документами.
Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку. Заходи
внутрішнього контролю та процедури внутрішнього аудиту в цілому відповідають нормативноправовим актам Національного банку України.
Аудитори вважають, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для
висловлення умовно-позитивної думки.
Підставою для висловлення умовно-позитивної думки є слідуюче:
-на виконання вимог постанови НБУ від 21.05.2015 № 328 Банком було подано
пакет документів для узгодження з НБУ структури власності Банку. За поданим пакетом НБУ
прийнято рішення про заборону набуття істотної участі. Наразі Банк погоджує з НБУ план
заходів щодо прозорості заявленої структури власності банку та її відповідності вимогам НБУ.
Це питання розкрито в примітці 30 фінансової звітності Банку.
Висновок: Умовно-позитивна думка - фінансова звітність подає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пропоную затвердити аудиторський звіт, наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ АФ ,,Аналітик-Партнери’’, щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК”
станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по сьомому питанню:
Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно фінансової
звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за
рік, що закінчився 31.12.2015 року.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по сьомому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, 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:
Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно фінансової
звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за
рік, що закінчився 31.12.2015 року.
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8 питання порядку денного:
Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2015 рік
Голова Зборів Остапенко С.В.: “По восьмому питанню слово надається Головному
бухгалтеру Міліщук Наталії Михайлівні.”
Головний бухгалтер Міліщук Н.М.: “ Пропонується для затвердження Звіт про фінансовий
стан банку на кінець дня 31 грудня 2015 р.
(тис. грн.)
Найменування статті
При- 2015 рік
2014 рік
мітки
1
2
3
4
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
55 693
23 852
Кошти
обов’язкових
резервів
банку
в
Національному банку України
Кошти в інших банках
7
Кредити та заборгованість клієнтів
8
225 122
244 199
Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
31
37
Основні засоби та нематеріальні активи
9
22 499
20 184
Інші фінансові активи
10
1 996
346
Інші активи
11
451
181
Усього активів
305 792
288 799
Зобов’язання
Кошти банків
12
Кошти клієнтів
13
128 286
117 701
Зобов’язання щодо поточного податку на
958
200
прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями
14
Інші фінансові зобов’язання
15
1 115
1 698
Інші зобов’язання
16
945
148
Субординований борг
17
40 348
40 546
Усього зобов’язань
171 652
160 293
Власний капітал
Статутний капітал
18
122 056
80 056
Незареєстрований статутний капітал
18
42 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
5 961
2 410
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
6 123
4 040
134 140
128 506
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
305 792
288 799
Річний фінансовий звіт АТ „НК БАНК” за 2015 рік складений у відповідності з вимогами
МСФЗ. Форми звітів складені відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 373 від
24.10.2011р. зі змінами. Річний фінансовий звіт розкриває інформацію за видами активів,
зобов’язань, формування капіталу, якістю управління активами та пасивами, інформацію щодо
стану дебіторської заборгованості, резервів, надає інформацію щодо пов’язаних осіб, оцінки
ризиків банківських операцій.
Річна фінансова звітність банку включає:
- Загальну інформацію про діяльність банку;
- Звіт про фінансовий стан;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
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- Звіт про зміни у власному капіталі;
- Звіт про рух грошових коштів;
- Примітки до звітів (30 приміток).
Річна фінансова звітність складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» і ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття
інформації у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, включаючи МСБО, нормативноправових актів НБУ, облікової політики банку на підставі даних бухгалтерського обліку з
урахуванням коригуючи проводок за станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.
Облікова політика банку на 2015 рік затверджена рішенням Правління банку , протокол
№62/14 від 26.12.2014р. В річній звітності розкриваються основні принципи ведення
бухгалтерського обліку, методи оцінки активів, зобов’язань, інших статей балансу, порядок
нарахування доходів та витрат, критерії визнання активів, порядок створення та використання
спеціальних резервів, вимоги щодо обліку операцій. Суттєвих змін в Обліковій політиці
протягом року не було.
В річній звітності розкриваються методи оцінки фінансових інструментів при первісному
визнанні та при подальшому обліку, які прийняті в банку.
Кредити при їх видачі банком первісно оцінюються за ринковою (справедливою)
вартістю, включаючи витрати на операцію. Після первісного визнання кридити оцінюються за
амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування
процентів та амортизації дисконту (премії). При розрахунку ефективної ставки відсотка банк
оцінює грошові потоки з урахуванням всіх умов договору фін інструмента.
Нарахування процентів за кредитами здійснюється щомісяця за методом факт-факт, що
передбачено умовами договору. На прострочені кредити, проценти за рахунок витрат
формується резерв під прострочені та сумнівні до отримання активи.
Для покриття кредитного ризику щомісячно формується резерв у відповідності до МСФЗ
та внутрішній положень банку.
Основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс за їх первісною
вартістю, яка включає всі витрати на їх придбання. Подальший облік здійснюється за
собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та будь-яких збитків від зменшення
корисності.
Порядок та норми нарахування і обліку амортизації регламентується обліковою
політикою та внутрішніми положеннями.
Перегляд терміну корисного використання та норм амортизації об’єктів основних
засобів здійснюється постійно діючою комісією з оприбуткування та списання
необоротних активів та матеріальних цінностей у разі зміни очікуваних вигод від їх
використання.
Норми амортизації, що встановлені на 2015 рік, переглянуті в кінці звітного року. Строки
корисного використання залишилися без змін, зважаючи на очікувані економічні вигоди.
У 2015 році Банк придбав основних засобів на суму 3 854 тис.грн.
У звітному році Банк не мав знецінених основних засобів.
Річна фінансова звітність включає звітність за сегментами.
Банком здійснювався постійний контроль за кредитним ризиком, валютним, процентним,
ринковим, операційним.
Основні показники по балансу та зміни у власному капіталі були висвітлені в попередніх
доповідях.
Більш детально зупинюсь на доходах та витратах банку.
Доходи та витрати АТ “НК БАНК”, які відносяться до звітного періоду 2015 року
знайшли своє відображення в бухгалтерському обліку в цьому періоді незалежно від того, коли
вони були отримані.
(тис.грн.)
Показники
Доходи
Витрати

2015 рік

2014рік

Різниця

80 874
75 240

59 667
57 584

21 207
17 656
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Показники
Доходи банку
в т.ч.:
Процентні доходи
Комісійні доходи
Результат від торговельних
операцій
Інші доходи
Витрати банку
В т.ч.:
Процентні витрати
Комісійні витрати
Витрати на резерви під знецінення
кредитів
та
дебіторську
заборгованість
Загальні адміністративні та інші
операційні витрати
в т.ч.:
витрати на утримання персоналу
амортизація основних засобів
та нематеріальних активів
витрати на утримання основних
засобів, телекомунікаційні та інші
експлуатаційні послуги
витрати на оперативний лізинг
професійні послуги
сплата інших податків та зборів, крім
податку на прибуток
Прибуток до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток від діяльності, що триває

2015 р.
80 874

2014 р.
59 667

( тис.грн.)
Відхилення
21 207

67 516
9 794

52 850
3 573

14 666
6 221

609

2 618

-2 009

468
75 240

18
57 584

450
17 656

18 599
741

20 832
564

-2233
177

31 743

25 335

6 408

22 589

10 271

12 318

11 907

5 199

6 708

1 355

1 122

233

2 620

1 570

1 050

3 271
2 483

765
836

2 506
1 647

635

561

74

7 205
1 571
1 571

2 766
683
683

4 439
888
888

ТОВ АФ ,,Аналітик-Партнери’’у своєму звіті вказала, що Фінансова звітність справедливо
й достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на кінець дня
31.12.2015 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за рік, що
закінчився 31.12.2015 року, згідно з вимогами МСА, чинного законодавства України,
нормативно-правовими актами Національного банку України та Облікової політики Банку.
У зв’язку з вищевикладеним пропоную затвердити річний фінансовий звіт банку за 2015
рік.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по восьмому питанню:
1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року:
- з валютою балансу в сумі 305 792 тис. грн.;
- по активах в сумі 305 792 тис. грн.
- по зобов’язаннях в сумі 171 652 тис. грн.;
- по капіталу в сумі 134 140 тис. грн.
2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2015 рік.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
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Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по восьмому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, 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:
1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року:
- з валютою балансу в сумі 305 792 тис. грн.;
- по активах в сумі 305 792 тис. грн.
- по зобов’язаннях в сумі 171 652 тис. грн.;
- по капіталу в сумі 134 140 тис. грн.
2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2015 рік..
9 питання порядку денного:
Розподіл прибутку банку, формування фондів та резервів
Голова Зборів Остапенко С.В.: “По дев’ятому питанню слово надається Головному
бухгалтеру Міліщук Наталії Михайлівні.”
Головний бухгалтер Міліщук Н.М.: “ Фінансовий прибуток за 2015 рік склав 5 634 тис.грн.
(5 633 515грн. 68 коп.) Відповідно ст.36 Закону України „Про банки і банківську діяльність”
банки зобов’язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх
статтях активів та позабалансових зобов’язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має
бути не менше 5 % від прибутку банку до досягнення ним 25% розміру регулятивного
капіталу.
На кінець дня 31 грудня 2015р. у банку створений резервний фонд у сумі 6 123 тис.грн.,
що дорівнює 3,6% від регулятивного капіталу (регулятивний капітал на кінець дня 31 грудня
2015 року - 170 469 тис. грн.).
Станом на кінець дня 2015 року у банку обліковується нерозподілений прибуток минулих
років у сумі 127 тис.грн (126 824,33 грн. )
Пропоную прибуток 2015 року у сумі 5 634 тис.грн. (5 633 515,68 грн.) та нерозподілений
прибуток минулих років у сумі 127 тис.грн (126 824,33 грн.) направити на формування
резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат. Дивіденди не
сплачувати.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є ще бажаючи виступити? Немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по дев’ятому питанню:
1. Фінансовий прибуток у сумі 5 634 тис. грн. та нерозподілений прибуток минулих років
у сумі 127 тис.грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих
збитків та інших втрат.
2. Дивіденди за 2015 рік не сплачувати.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку. ”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по дев’ятому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
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“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по дев’ятому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
1. Фінансовий прибуток у сумі 5 634 тис. грн. та нерозподілений прибуток минулих років у
сумі 127 тис.грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих
збитків та інших втрат.
2. Дивіденди за 2015 рік не сплачувати.
10 питання порядку денного:
Про програму капіталізації банку, згідно вимог Національного банку України
Голова Зборів Остапенко С.В.: “У зв’язку з прийняттям Національним банком України
Постанови Правління № 58 від 04.02.2016р. «Про збільшення капіталу банків України» (тобто
щодо приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого
розміру), акціонерам банку на початку лютого 2016 року були розіслані листи з проханням
надати свої пропозиції щодо участі у збільшенні статутного капіталу.
Наглядова рада попередньо розглянула питання виконання вимог НБУ, щодо формування
статутного капіталу у відповідності з вимогами Постанови Правління № 58 від 04.02.2016р і був
розроблений відповідний орієнтовний план збільшення статутного капіталу банку, але
07.04.2016р. Національним банком України було прийнято нову Постанову Правління № 242,
якою передбачений більш помірний графік збільшення мінімального розміру статутного
капіталу банків України.
У зв’язку з прийняттям даної Постанови та з урахуванням заявлених пропозицій
акціонерів про наміри підписатись на акції банку, зокрема:
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСЛАЙН» 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
2. ACE HOLDINGS LIMITED (ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) – 100 000 000 (сто
мільйонів) гривень.
3. Фізичні особи – акціонери банку – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
Для забезпечення виконання вимог Національного банку України, стосовно розміру та
термінів збільшення статутного капіталу банку, пропонується такий орієнтовний план
збільшення статутного капіталу банку, шляхом розміщення нового випуску акцій, для
досягнення розміру статутного капіталу не менше 200 млн. грн. станом на 11.07.2017 р.
1. Подання учасниками розміщення акцій документів для одержання дозволів
Національного банку на володіння істотною участю в банку(травень-серпень 2016 року).
2. Приватне/публічне розміщення акцій і затвердження Наглядовою радою результатів
розміщення акцій (листопад-грудень 2016 року).
3. Затвердження позачерговими загальними зборами АТ «НК БАНК» нової редакції
Статуту із збільшеним Статутним капіталом (грудень 2016 року – січень 2017 року).
4. Погодження в Національному банку України нової редакції Статуту і реєстрація його
в реєстраційній службі (лютий-березень 2017 року).
Зазначений план збільшення Статутного капіталу банку є орієнтовним. В залежності від
ситуації та вимог Національного банк України, він буде уточнюватись відповідними рішеннями
зборів та Наглядової ради банку, але у будь-якому випадку, він повинен бути таким, щоб
забезпечити безумовне виконання вимог Постанови №242 Національного банку України.
План буде використовуватись при розробленні програми капіталізації банку.
З урахуванням отриманих пропозицій акціонерів банку та запропонованого плану,
необхідно розробити програму капіталізації, згідно з вимогами Національного банку України,
затвердити та надати її Національному банку України до 11 січня 2017 року
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Слово надається акціонеру
Сидоренку В.В. ”
Акціонер банку Сидоренко В.В. “Враховуючи Стратегічні напрямки розвитку АТ “НК
БАНК” на 2016-2018 роки та плани Наглядової ради банку, щодо позиціювання банку як
телекомунікаційного банку та розширення клієнтської бази та продуктів, вношу пропозицію
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використати впізнаваємість та багаторічній імідж та рівень довіри з боку населення України до
ТМ “Тріолан”.
ТМ “Тріолан” – це набір високих сучасних стандартів якості та обслуговування, які за
роки впровадження на України здобули позитивні відгуки, впізнаваємість, довіру та повагу
серед населення.
На сьогоднішній день більш ніж 500 тисяч сімей використовують різноманітні послуги,
що надаються під торговельною маркою “Тріолан”.
Зважаючи на викладене я, як акціонер банку, готовий до всебічного сприяння у організації
проведення переговорів з партнерами з метою забезпечення їх взаємодії із банком та залучення
у подальшому населення на обслуговування до банку.
Прошу висловити свої пропозиції та зауваження, щодо проведення ребрендінгу АТ “НК
БАНК” в тому числі шляхом зміни його назви та перейменування у ПАТ “Тріолан Банк”.
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Прошу акціонерів виразити свої зауваження або
пропозиції. Якщо зауваження відсутні, пропоную Наглядовій раді розглянути Вашу
пропозицію, прийняти рішення та винести проект рішення на наступні загальні збори. Чи є у
присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по десятому питанню:
1. Прийняти до відома пропозиції акціонерів банку щодо їх участі у збільшенні статутного
капіталу банку до розміру не менше ніж 200 млн. грн.
2. З урахуванням отриманих пропозицій і на основі запропонованого плану збільшення
статутного капіталу, Правлінню та Наглядовій раді розробити програму капіталізації банку
та до 11 січня 2017 року надати її Національному банку України.
3. Правлінню банку розробити та провести заходи, пов’язані зі збільшенням у 2016 році
капіталу банку, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку
України.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по десятому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по десятому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
1. Прийняти до відома пропозиції акціонерів банку щодо їх участі у збільшенні
статутного капіталу банку до розміру не менше ніж 200 млн. грн.
2. З урахуванням отриманих пропозицій і на основі запропонованого плану збільшення
статутного капіталу, Правлінню та Наглядовій раді розробити програму капіталізації банку
та до 11 січня 2017 року надати її Національному банку України.
3. Правлінню банку розробити та провести заходи, пов’язані зі збільшенням у 2016 році
капіталу банку, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку
України.
11 питання порядку денного:
Відкликання членів Наглядової ради банку
Голова Зборів Остапенко С.В.: “ Перед обранням нового складу Наглядової ради
товариства, у відповідності з порядком обрання та припинення повноважень членів Наглядової
ради (Стаття 53 ЗУ «Про акціонерні товариства») потрібно припинити повноваження всіх
членів Наглядової ради попереднього складу.
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У зв’язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Цзяна Максима Юрійовича
09 березня 2016 року, за власним бажанням, на момент проведення зборів, кількісний склад
ради становить 4 особи.
Зборам пропонується прийняти рішення про припинення повноважень усіх діючих членів
Наглядової ради.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по одинадцятому питанню:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1. Остапенко Світлани Василівни,
2. Бондаренко Юлії Миколаївни,
3. Пінчук Ніни Анатоліївни,
4. Яківчука Олександра Євгеновича.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по
одинадцятому питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії
Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по одинадцятому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1. Остапенко Світлани Василівни,
2. Бондаренко Юлії Миколаївни,
3. Пінчук Ніни Анатоліївни,
4. Яківчука Олександра Євгеновича.
12 питання порядку денного:
Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Згідно Статуту АТ «НК БАНК» та ст. 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.
Пропонується встановити склад Наглядової ради у кількості 5 (п’яти ) осіб.
Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає. ”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по дванадцятому питанню:
Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у кількості 5 (п’яти) осіб.
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку.”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по дванадцятому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
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Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по дванадцятому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у кількості 5 (п’яти) осіб.
13 питання порядку денного:
Обрання нового складу Наглядової ради
Голова Зборів Остапенко С.В.: “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. Горбатенко Антон Олександрович (представник акціонера фізичної особи Луцького
Олега Богдановича);
3. Яківчук Олександр Євгенович (представник акціонера 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). ”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Зверніть увагу, що обрання членів Наглядової ради публічного товариства
здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Пропонується заповнити бюлетені
(бюлетень тринадцять), підписати і передати бюлетені в лічильну комісію, яка проведе
підрахунок голосів, а після оголошення результатів продовжимо розгляд питань порядку
денного”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по
тринадцятому питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії
Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
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 (акціонер Банку) – 162 040 480 голоса;
2. Горбатенко Антон Олександрович (представник акціонера фізичної особи Луцького
Олега Богдановича) – 156 172 790 голоса;
- 17 -

3. Яківчук Олександр Євгенович (представник акціонера ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ
БУДИНОК «ПРЕМЬЕР») – 323 583 820 голоса;
4. Бондаренко Юлія Миколаївна (рекомендована Наглядовою радою як незалежний член
Наглядової ради) – 291 328 570 голоса;
5. Пінчук Ніна Анатоліївна (рекомендована Наглядовою радою як незалежний член
Наглядової ради) – 82 000 500 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. Горбатенко Антон Олександрович;
3. Яківчук Олександр Євгенович;
4 . Бондаренко Юлія Миколаївна;
5. Пінчук Ніна Анатоліївна.
14 питання порядку денного:
Обрання Голови Наглядової ради Банку
Голова Зборів Остапенко С.В.: “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.
Чи є у присутніх питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає. ”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по чотирнадцятому
питанню:
Обрати Головою Наглядової ради банку – Остапенко Світлану Василівну.
Голова зборів Остапенко С.В.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку. ”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по
чотирнадцятому питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії
Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по чотирнадцятому питанню порядку
денного прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Обрати Головою Наглядової ради банку – Остапенко Світлану Василівну.
15 питання порядку денного:
Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з
членами Наглядової ради Банку
Голова Зборів Остапенко С.В.: “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.
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У зв’язку з переобранням складу Наглядової ради, пропоную затвердити умови цивільноправових 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.
Чи є питання у присутніх? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає. ”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятнадцятому 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».
Голова зборів Остапенко С.В.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку. ”
Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по
п’ятнадцятому питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії
Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по п’ятнадцятому 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».
16 питання порядку денного:
Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.
Голова Зборів Остапенко С.В.: “ Шановні акціонери, У зв’язку із затвердженням умов
цивільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради АТ
«НК БАНК, керуючись статтею 51 ЗУ «По акціонерні товариства, загальними зборам необхідно
обрати особу уповноважену на підписання таких договорів від імені Банку.
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