
     
 

ДО УВАГИ  АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»! 
НАГЛЯДОВА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», місцезнаходження: м. Київ, просп. Перемоги, 67, повідомляє про 

проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку 16 грудня 

2016 року о 15-00 год.  

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 3-ій поверх, зал засідань. 

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах проводиться 16 грудня 2016 року за місцем 

проведення загальних зборів акціонерів з 14-00 до 14-50. 

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у позачергових Загальних 

зборах Банку – станом на 24 годину 12 грудня 2016 року. 

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів: 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів. 

3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 

внесків.  

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне 

розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 

5. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються 

повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі 

розміщення акцій, та визначення переліку повноважень. 

6. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються 

повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, та визначення переліку 

повноважень. 

        З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до порядку денного Позачергових 

Загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - http://www.ukrcapital.com.ua/. 

       Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 

денного Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, кім. № 501 у робочі дні, 

робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Контактною особою з 

ознайомлення акціонерів з документами є Корпоративний секретар Дяченко А.С. тел. (044)205-37-21. 

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонери мають 

право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 

Банку. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із 

зазначенням прізвища та ініціалів (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 

належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до 

проведення загальних зборів 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), 

представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 

 

Проекти рішень  з питань включених до проекту порядку денного: 

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

Проект рішення:  
Обрати лічильну комісію у наступному складі:Голова лічильної комісії - Гончарова О.Ю.,  член 

лічильної комісії - Пількевич Н.М, секретар лічильної комісії -  Волошина Л.В. 

Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про підсумки 

голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові 

Загальних зборів. 

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів. 

Проект рішення:  
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: доповіді та 

виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.  

       



3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 

рахунок додаткових внесків.  

Проект рішення:  
Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 79280640,00 

(сімдесят дев’ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч шістсот сорок) гривень шляхом приватного розміщення 

додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривні (одна гривня вісім копійок) кожна у кількості 

73408000 (сімдесят три мільйони чотириста вісім тисяч)  штук за рахунок додаткових внесків. 
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про 

приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 

Проект рішення:  
Здійснити приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції 

учасникам розміщення акцій. 

Визначити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 3 до протоколу Загальних зборів). 

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

(Додаток № 4 до протоколу Загальних зборів). 

5. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому 

надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень 

по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень. 

Проект рішення:  
В зв’язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

надати Наглядовій раді ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повноваження щодо: 

а) внесення змін до проспекту емісії акцій; 

б) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з 

першими власниками та акції повністю оплачено); 

в) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 

розміщення акцій; 

г) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 

ґ) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 

д) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 

є) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством 

строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або 

у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 

ж) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 

розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в 

офіційному друкованому органі. 

6. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються 

повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, та визначення переліку 

повноважень. 

Проект рішення:  
В зв’язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: 

а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 

акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

б) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 

розміщення акцій; 

в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 

вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій. 

 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України»            

№ 214 від 15.11.2016 р.   

 

 

 


