ПРОТОКОЛ № 35
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
м. Київ

25 жовтня 2016 р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 25 жовтня 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 виступив в.о. Голови
Наглядової ради Горбатенко А.О. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерного
товариства скликані Наглядовою радою АТ “НК БАНК” о 16 годині 00 хвилин 25 жовтня
2016 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” № 175
(4463) від 20.09.2016 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 помножена 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 25 жовтня 2016 року з 14 годині 00
хвилин до 15 години 45 хвилин.
Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за три робочі дні до дня
проведення загальних зборів акціонерів 19 жовтня 2016 року, загальна чисельність
акціонерів АТ «НК БАНК», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах становить 481 (чотириста вісімдесят одну) особу.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах акціонерів, кількість цінних паперів, які згідно чинного законодавства мають право
голосу на зборах складає 236 306 700 (двісті тридцять шість мільйонів триста шість тисяч
сімсот) штук.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 16 акціонерів та
представників акціонерів, з кількістю голосів 203 025 532, що складає 85,9161% від
загальної кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для
прийняття рішень з усіх питань порядку денного:
Юридичні особи:
 ТОВ «ПРЕСЛАЙН» ( 12 640 916 акцій) в особі Пархоменка Руслана Івановича, що діє
на підставі Довіреності;
 ACE HOLDINGS LIMITED (ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (24 000 150 акцій) в особі
Котомана Геннадія Михайловича, що діє на підставі Довіреності;
 ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАС» (12 426 632 акцій) в особі Директора Грабара Олександра
Івановича, що діє на підставі Статуту;
 ТОВ «ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ» (12 640 916 акцій) в особі Директора Середи Ігоря
Вікторовича, що діє на підставі Статуту;
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 ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ПРЕМЬЕР» (11 000 000 акцій) в особі Директора
Пархоменка Руслана Івановича, що діє на підставі Статуту;
 ТОВ «ПАПІР-ІМПЕКС» (10 608 300 акцій) в особі Директора Фоменка Валерія
Вікторовича, що діє на підставі Статуту;
 ПАТ «Скандинавіан Хаус» (2 000 000 акцій) в особі Голови Правління Салка Сергія
Матвійовича, що діє на підставі Статуту.
Фізичні особи:
 Сидоренко Вадим Вікторович (4 700 000 акцій);
 Молодець Борис Сергійович (13 396 904 акцій);
 Остапенко Світлана Василівна( 19 308 146 акцій);
 Міщенко Сергій Валентинович (17 974 акцій);
 Вороняк Олександр Михайлович (16 000 000 акцій);
 Цзян Максим Юрійович (15 494 198 акцій);
 Ярошенко Олексій Васильович ( 11 139 790 акцій);
 Луцький Олег Богданович (19 694 768 акцій);
 Турбал Петро Павлович (300 акцій).
ЗАПРОШЕНІ:
Члени Правління: Жуковець О.Я. – Голова Правління
Інші особи: Кононенко Д.Г. – представник НБУ, Яківчук О.Є. – член Наглядової ради,
Пінчук Н. А. - член Наглядової ради, Бондаренко Ю.М. – член Наглядової ради.
В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “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” – 203 025 532 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.
В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “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.

Обрання членів лічильної комісії.
Обрання Голови зборів.
Обрання секретаря зборів.
Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі
кумулятивного голосування.
5. Відкликання членів Наглядової ради Банку.
6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
7. Обрання нового складу Наглядової ради Банку
8. Обрання Голови Наглядової ради Банку
9. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з
членами Наглядової ради Банку та кошторису витрат на оплату діяльності членів
Наглядової ради Банку.
10. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.
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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” – 203 025 532 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Затвердити запропонований порядок денний зборів.
В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Необхідно затвердити регламент
зборів. Пропонується:
 Для доповіді – 10-15 хв.
 Для виступу – 5-7 хв.
 Пропозиції і довідки до 3 хв.
Є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.”
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Затвердити запропонований регламент зборів.
“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.”
1 питання порядку денного:
Обрання членів лічильної комісії.
В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “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, Фарисей Максим
Іванович, Бузурна Анастасія Володимирівна.
Прошу проголосувати бюлетенями.”
В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Для оголошення результатів
голосування по першому питанню порядку денного слово надається Голові реєстраційної
комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
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“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, Фарисей Максим
Іванович та Бузурна А.В.
2 питання порядку денного:
Обрання Голови зборів.
В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Для ведення зборів необхідно обрати
Голову зборів. Є пропозиція Наглядової ради обрати головою зборів в.о. Голови Наглядової
ради – Горбатенка Антона Олександровича. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій
немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому питанню:
Головою зборів обрати – Горбатенка Антона Олександровича
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати
бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 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:
Головою зборів обрати – Горбатенка Антона Олександровича.
3 питання порядку денного:
Обрання секретаря зборів.
Голова зборів Горбатенко А.О.: “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 – Удалих Юлію Валеріївну.”
Голова зборів Горбатенко А.О.: “Прошу голосувати бюлетенями та надати їх лічильній
комісії.”
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 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. ”
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Ухвалили:
Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.
4 питання порядку денного:
Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі
кумулятивного голосування.
Голова зборів Горбатенко А.О.: “У зв’язку з внесення змін до Закону України «Про
акціонерні товариства» (стаття 43) в частині, що стосується оформлення бюлетенів для
голосування на загальних зборах (в тому числі і для кумулятивного голосування) необхідно
визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів (в тому числі і для кумулятивного
голосування).
Є пропозиція щодо порядку та способу засвідчення, а саме: з наступних зборів
акціонерного товариства, бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного
голосування буде засвідчуватися печаткою АТ «НК БАНК» і підписом Голови Правління
банку або особою, яка його заміщує.
Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвертому питанню:
Бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчується
печаткою АТ «НК БАНК» і підписом Голови Правління банку або особою, яка його
заміщує.
Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення. ”
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 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:
Бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчується
печаткою АТ «НК БАНК» і підписом Голови Правління банку або особою, яка його заміщує.
5 питання порядку денного:
Відкликання членів Наглядової ради Банку.
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “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.
У зв’язку з припиненням 04 серпня 2016 року, за власним бажанням, повноважень
члена Наглядової ради Остапенко Світлани Василівни, 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 п’ятому питанню:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1. Горбатенка Антона Олександровича,
2. Яківчука Олександра Євгеновича,
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3. Пінчук Ніни Анатоліївни,
4. Бондаренко Юлії Миколаївни.
Голова зборів Горбатенко А.О.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку.”
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 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:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1. Горбатенка Антона Олександровича,
2. Яківчука Олександра Євгеновича,
3. Пінчук Ніни Анатоліївни,
4. Бондаренко Юлії Миколаївни
6 питання порядку денного:
Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “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.”
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по шостому питанню:
Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у кількості 5 (п’яти) осіб.
Голова зборів Горбатенко А.О.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку”.
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по шостому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у кількості 5 (п’яти) осіб.
7 питання порядку денного:
Обрання нового складу Наглядової ради.
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Голова Зборів Горбатенко А.О.: “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 акціонерного 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 як незалежний член Наглядової ради);
5. Пінчук Ніна Анатоліївна (рекомендована як незалежний член Наглядової ради);
6. Салко Сергій Матвійович (представник акціонера ПАТ «Скандинавіан Хаус»)
7. Пшеничний Євгеній Віталійович (представник акціонера ACE HOLDINGS LIMITED
(ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “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 7), підписати і передати бюлетені в
лічильну комісію, яка проведе підрахунок голосів, а після оголошення результатів
продовжимо розгляд питань порядку денного”.
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
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 1 015 127 660 голоса.
За результатами кумулятивного голосування кандидати на посаду членів Наглядової
ради набрали наступну кількість голосів:
1. Остапенко Світлана Василівна – 211 914 290 голосів
2. Горбатенко Антон Олександрович – 203 678 420 голосів
3. Пшеничний Євгеній Віталійович – 200 000 750 голосів
4. Бондаренко Юлія Миколаївна – 199 455 510 голосів
5. Пінчук Ніна Анатоліївна – 196 078 190 голосів.
6. Яківчук Олександр Євгенович – 2 000 500 голосів
7. Салко Сергій Матвійович – 2 000 000 голосів
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 1 015 127 660 голоса.
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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. Пшеничний Євгеній Віталійович
4. Бондаренко Юлія Миколаївна
5. Пінчук Ніна Анатоліївна.
8 питання порядку денного:
Обрання Голови Наглядової ради.
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Згідно зі Статутом банку Голова Наглядової ради
обирається загальними зборами із числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів.
У даний час банк вживає заходи пов’язані з приведенням структури власності банку у
відповідність до вимог чинного законодавства України, які потребують координації та
ефективної взаємодії акціонерів для досягнення поставленої мети. Приймаючи до уваги, що
за період перебування на посаді Голови Наглядової ради банку Остапенко С. В. було
прикладено чимало зусиль для вирішення проблеми прозорості банку, зокрема для
організації та прийняття акціонерами відповідних управлінських рішень та заходів,
направлених на забезпечення їх виконання, а також вирішення інших питань, у т.ч.
пов’язаних з подальшою капіталізацією банку, пропонується Головою Наглядової ради АТ
«НК БАНК» обрати Остапенко Світлану Василівну, як акціонера банку, яка виступила
ініціатором та координатором вирішення зазначених питань з акціонерами банку, так і з їх
погодженням Національним банком України та має відповідний досвід. Частка в статутному
капіталі Остапенко Світлани Василівни згідно реєстру становить 7,9096%, непогашеної
судимості за корисливі злочини немає.”
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити?”
Остапенко С.В.: “Можу додати, що під час роботи на посаді Голови Наглядової ради
АТ «НК БАНК» представляла інтереси всіх акціонерів банку в НБУ. Наразі продовжую
діалог щодо набуття та погодження істотної участі та забезпечення виконання вимог щодо
прозорості структури власності банку. Крім цього працюю над питанням щодо моєї ділової
репутації. Сподіваюсь на позитивне вирішення цих проблем і подальшу плідну співпрацю з
Національним банком України.”
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Хто ще бажає виступити? Немає. ”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по восьмому питанню:
Обрати Головою Наглядової Ради банку – Остапенко Світлану Василівну.
Голова зборів Горбатенко А.О.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку”.
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 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:
Обрати Головою Наглядової Ради банку – Остапенко Світлану Василівну.
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9 питання порядку денного:
Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з
членами Наглядової ради Банку та кошторис витрат на оплату діяльності членів
Наглядової ради банку.
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Слово надається Голові Правління Жуковець Ользі
Яківні.”
Голова 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 Горбатенко А.О.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає
виступити? Бажаючих немає”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по дев’ятому 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 Горбатенко А.О.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку”.
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які
беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по дев’ятому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
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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».

10 питання порядку денного:
Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “ Шановні акціонери, У зв’язку із затвердженням умов
цивільно-правових та трудових 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.
Для забезпечення їх оформлення пропонується надати повноваження на підписання
договорів (угод) з Головою та членами Наглядової Ради Голові Правління Банку –
Жуковець Ользі Яківні.”
Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по десятому питанню:
Доручити Голові Правління Жуковець О.Я. від імені товариства підписати цивільноправові та трудові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «НК БАНК».
Голова зборів Горбатенко А.О.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту
рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для
підрахунку”.
Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
“за” – 203 025 532 голоса, 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:
Доручити Голові Правління Жуковець О.Я. від імені товариства підписати цивільноправові та трудові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «НК БАНК».
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