ПРОТОКОЛ № 30
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
м. Київ

14 листопада 2014р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 14 листопада 2014 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 14 листопада 2014 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” № 188 (3985) від
07.10.2014 року.
При реєстрації акціонерам та представникам акціонерів були вручені бюлетені по
кожному питанню порядку денного із зазначенням в них кількості голосів і проектів рішень.
Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано слово Голові
реєстраційної комісії – Моспаненко А.В.
Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складений
станом на 24 годину 10 листопада 2014 р.
В перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах станом
на 24 годину 10 листопада 2014 року, включено 483 фізичних та юридичних осіб, які володіють
простими іменними акціями в кількості 160 111 180 (сто шістдесят мільйонів сто одинадцять
тисяч сто вісімдесят) шт., що становить 100% статутного капіталу. Загальна кількість акцій, які
мають право голосу, становить 160 111 180 шт.
Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 10 акціонерів та
представників акціонерів, з кількістю голосів 114 316 900, що складає 71,3985% від загальної
кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття
рішень з усіх питань порядку денного.
Юридичні особи:
 ПАТ “Скандинавіан Хаус” (2 000 000 акцій – 1,2491% від загальної кількості
акцій) в особі Голови Правління Салка Сергія Матвійовича, що діє на підставі Статуту.
 ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК “ПРЕМЬЕР” (16 000 000 акцій – 9,9931% від
загальної кількості акцій) в особі Шкіля Павла Івановича, що діє на підставі Довіреності
№506 від 11.11.2014р.
Фізичні особи:
 Бородавко Людмила Іванівна (3 400 акцій – 0,0021% від загальної кількості акцій)
 Остапенко Світлана Василівна (11 308 096 акцій – 7,0627% від загальної кількості
акцій)
 Ярошенко Олексій Васильович (11 139 790 акцій – 6,9575% від загальної кількості
акцій)
 Вороняк Олександр Михайлович (16 000 000 акцій – 9,9931% від загальної
кількості акцій)
 Молодець Борис Сергійович (13 396 904 акцій – 8,3673% від загальної кількості
акцій) в особі Оборіної Ірини Володимирівни, що діє на підставі Довіреності б/н від
12.11.2014р.
 Сидоренко Вадим Вікторович (16 000 000 акцій – 9,9931% від загальної кількості
акцій)
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 Міщенко Сергій Валентинович (12 974 512 акцій – 8,1034% від загальної
кількості голосів) в особі Хоменка Євгена Олександровича, що діє на підставі
Довіреності б/н від 12.11.2014р.
 Цзян Максим Юрійович (15 494 198 акцій – 9,6771% від загальної кількості
голосів) в особі Лисюка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Довіреності б/н від
12.11.2014р.
ЗАПРОШЕНІ:
Голова Правління – Яківчук О.Є.
Інші особи: Приходько В.П. – Заступник начальника Управління банківських ризиків та
оцінки економічних операцій.
Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетенями за принципом:
одна проста акція – один голос. Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена
до учасників Загальних зборів до початку голосування.
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” – 114 316 900 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства.
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.Обрання членів лічильної комісії.
2.Обрання Голови зборів.
3.Обрання секретаря зборів.
4.Про внесення змін до Статуту банку шляхом викладення його у новій редакції.
5.Затвердження умов цівільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та
членів Наглядової ради АТ «НК БАНК».
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” – 114 316 900 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 Луцький О.Б.: “Перед початком розгляду питань порядку денного
нагадую, голосування кожного з наступних пунктів порядку денного проводиться окремим
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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 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,
Бачило Валерія Олександрівна, 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 Валерія
Олександрівна, Фарисей Максим Іванович.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати
бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово
надається Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 114 316 900 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, Бачило Валерія
Олександрівна, Фарисей Максим Іванович.
2 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 другому питанню:
Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати
бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово
надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 114 316 900 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 другому питанню порядку денного
прийнято одноголосно. ”
Ухвалили:
Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.
3 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 третьому питанню:
Секретарем зборів обрати одну особу, а саме – Удалих Юлію Валеріївну.”
Голова зборів Луцький О.Б.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення.”
Голова зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається
Голові лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 114 316 900 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:
Про внесення змін до Статуту банку шляхом викладення його у новій редакції.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “По четвертому питанню слово для виступу надається Голові
Правління АТ “НК БАНК”.
Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О.Є.: “Шановні акціонери, банком успішно
проведено розміщення всього оголошеного обсягу акцій 14 емісії, тобто розміщено 84 мільйони
(вісімдесят чотири мільйони) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю
42 000 000 грн. 03 листопада 2014 року (Протокол № 28/14 ) Наглядова рада, у відповідності із
повноваженнями, наданими їй Загальними зборами (Протокол зборів № 28 від 11.04.14 року),
затвердила результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення.
У зв’язку із завершенням розміщення акцій 14 випуску та повною їх оплатою, статутний
капітал банку збільшився на 42 000 000 (сорок два мільйони ) гривень. і становить величину
122 055 590 (сто двадцять два мільйони п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) грн., що
потребує внесення відповідних змін у Статут. З урахуванням цього пропонується пункт 6.4.
Статуту банку викласти в такій редакції: “Статутний капітал Банку становить 122 055 590 (сто
двадцять два мільйони п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень. Статутний капітал
розподілений 244 111 180 (двісті сорок чотири мільйони сто одинадцять тисяч сто вісімдесят)
простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) копійок кожна, в бездокументарній
формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі.”
Крім того, в новій редакції Статуту банку доповнено перелік послуг ,які банк має право
надавати, зокрема щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню.
-4-

В новій редакції Статуту банку враховано та відображено ряд змін, що відбулись у
Законах України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”. Такі зміни,
в основному стосуються уточнення змісту окремих положень Статуту та їх застосування.
Наприклад, в Статтю 8 внесено пункт 8.14 про те, що діяльність, на здійснення якої необхідно
мати ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснюється лише
після отримання ліцензії цієї комісії.
Правління пропонує Зборам затвердити нову редакцію Статуту банку.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвертому питанню:
1. Затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у тому
числі пункт 6.4 Статуту банку викласти в такій редакції:
“Статутний капітал Банку становить 122 055 590 (сто двадцять два мільйони п’ятдесят
п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 244 111 180 (двісті
сорок чотири мільйони сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій
номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) копійок кожна, в бездокументарній формі і формується за
рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі”.
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.
3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в НБУ та державному реєстратору
пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами
чинного законодавства.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Голова зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування по четвертому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 114 316 900 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. Затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у
тому числі пункт 6.4 Статуту банку викласти в такій редакції:
“Статутний капітал Банку становить 122 055 590 (сто двадцять два мільйони
п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на
244 111 180 (двісті сорок чотири мільйони сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих
іменних акцій номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) копійок кожна, в бездокументарній
формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі”.
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.
3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в НБУ та державному реєстратору
пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами
чинного законодавства.
5 питання порядку денного:
Затвердження умов цівільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та
членів Наглядової ради АТ «НК БАНК»
Голова Зборів Луцький О.Б.: “По п’ятому питанню слово для виступу надається Голові
Правління АТ „НК БАНК”.
Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О.Є.: “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
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договором, що укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради і затверджується
загальними Зборами акціонерів.
У зв’язку з переобранням складу Наглядової ради, пропоную затвердити умови цивільноправових договорів про виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради АТ “НК
БАНК”, які відображені в підготовлених проектах договорів.
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. Договором визначаються умови діяльності Голови та членів Наглядової ради банку
на безоплатній основі.
Для забезпечення їх оформлення пропонується надати повноваження на підписання
договорів (угод) з Головою та членами Наглядової Ради Голові Правління Банку – Яківчуку
Олександру Євгеновичу.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятому питанню:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та
членів Наглядової ради АТ “НК БАНК”.
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. від імені товариства підписати цивільноправові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ “НК БАНК”.
Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування по п’ятому
питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 114 316 900 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:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та
членів Наглядової ради АТ “НК БАНК”.
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. від імені товариства підписати цивільноправові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ “НК БАНК”.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерного товариства розглянуті, чи є у присутніх пропозиції чи зауваження щодо порядку
ведення зборів? Немає. На цьому збори оголошую закритими.”

Голова зборів

______________________

О.Б.Луцький

Секретар

______________________

Ю.В. Удалих
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