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Протокол №  1 
річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Банк  «Український капітал» 

 
«12» квітня  2013 р.                                                                                         м. Київ 
 
Найменування товариства: 
Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал» (далі за текстом – Банк). 
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 

         12 квітня 2013 року о 14.00 за місцевим часом, за адресою: м. Київ, пр-т  Перемоги,67. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 

08.04.2013 р. 24.00. 
 

Слухали:  Голову  реєстраційної комісії Семчука О.М. про результати реєстрації акціонерів 
та представників акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Він зазначив наступне:  
          Реєстрація акціонерів проводилась на підставі документів, що посвідчують особу, доручень  
та згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів станом на  08.04.2013 р. 24.00. 
          До облікового реєстру включено: фізичних осіб - 49, юридичних осіб -17, всього 66 
акціонерів, які володіють 79000000 простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції         
1,08 грн. Статутний капітал Банку складає 85320000,00 гривень. Викуплених власних акцій  Банк 
не має. 

Голосування здійснюватиметься  за принципом – «одна акція-один голос» без будь яких 
обмежень для акціонерів. Виходячи з положення «одна акція - один голос», кількість голосуючих 
акцій, складає 79 000 000 голосів. 

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 1 від 12.04.2013 року для участі у 
загальних зборах акціонерів зареєструвалось 9 акціонерів, які в сукупності володіють                  
50 870 306  простими іменними акціями (голосами), що становить 64,39% від загальної кількості 
голосуючих акцій (голосів) Банку. Таким чином, Загальні збори акціонерів Банку є 
правомочними вирішувати всі питання порядку денного. 

Запрошені: Гребенькова В.А., Ілечко Т.В., Волошина Л.В., Каховська Г.В.  
Присутні: провідний економіст другого сектору відділу нагляду за діяльністю банків 4 

групи в м. Києві і Київській області  Департаменту пруденційного нагляду Чернецька Вікторія 
Анатоліївна. 

 
Слухали:  Голову Наглядової Ради Банку Прокопенка О.О., який відкрив Загальні збори та 

повідомив, що за рішенням Наглядової ради Банку, Головою Загальних зборів призначено 
Прокопенка О.О., секретарем Загальних зборів - Гребенькову В.А.. Голосування на Загальних 
зборах з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями. Розгляд питань порядку денного 
відбувається за регламентом, який визначений положенням про Загальні збори акціонерів ПАТ 
«Банк «Український капітал».  

Також він проінформував присутніх, що пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень 
до порядку денного у встановленому законодавством порядку не надходило та оголосив раніше 
доведений до акціонерів порядок денний Загальних зборів:  

 
Порядок денний: 

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку. 
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку. 
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.  
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2012 рік. 
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської 
діяльності банку за звітний період.  
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7. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2012 рік та висновку   
зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2012 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2012 року, рішення щодо покриття збитків.   
9. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження планів на 2013 рік. 
10. Прийняття рішення про збільшення  капіталу банку, визначення шляхів збільшення капіталу. 

 
1. З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття 

рішення про припинення їх повноважень. 
 
Слухали: пропозицію Голови Загальних зборів Прокопенка О.О. щодо обрання лічильної 

комісії у складі: Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В.,  член лічильної комісії - Волошина Л.В., 
секретар лічильної комісії - Каховська Г.В. 
      Встановити, що повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються після передачі 
документів за результатами роботи комісії Голові Загальних зборів. 

Заперечень щодо запропонованих кандидатур від учасників Загальних зборів не надходило. 
 

На голосування поставлено питання:  
Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В.,  член лічильної 

комісії - Волошина Л.В., секретар лічильної комісії - Каховська Г.В. 
         Встановити, що повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються після 
передачі документів за результатами роботи комісії Голові Загальних зборів. 

 
Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 

                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 
     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 

 
За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення: 

      Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В.,  член лічильної 
комісії - Волошина Л.В., секретар лічильної комісії - Каховська Г.В. 
      Встановити, що повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються після передачі 
документів за результатами роботи комісії Голові Загальних зборів. 

 
2. З другого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової ради банку. 
 
Слухали:  Голову Наглядової ради Банку Прокопенка О.О., який доповів про результати 

діяльності Наглядової ради у 2012 році. 
Обговорення питання.  

 
На голосування поставлено питання:  
Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2012 році прийняти до уваги, роботу 

Наглядової ради визнати задовільною. 
 

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 
                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 

     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 
 

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: 
Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2012 році прийняти до уваги, роботу 

Наглядової ради визнати задовільною. 
 
3. З  третього питання  порядку денного: Прийняття рішення про припинення 

повноважень Голови та членів Наглядової ради банку. 
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Слухали:  акціонера Банку Гаврилюка В.Ю., який запропонував припинити повноваження 
Голови та членів діючого складу Наглядової ради банку в зв’язку з закінчення строку їх 
повноважень. 

  
На голосування поставлено питання:  
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради банку. 
 

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 
                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 

     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 
 
За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: 
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради банку. 
 
4. З четвертого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради, 

затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради банку. 

 
Слухали:  акціонера Банку Гаврилюка В.Ю., який доповів про пропозиції, які надійшли від 

акціонерів банку відносно кандидатів щодо обрання Голови та членів Наглядової ради банку та 
запропонував обрати Голову та членів Наглядової ради банку на наступний термін повноважень 
шляхом проведення кумулятивного голосування  у наступному складі:  

Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович; 
член Наглядової ради     -  Матійко Дмитро Валентинович; 
член Наглядової ради     - Семчук Олег Михайлович. 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та  

членами Наглядової ради банку про виконання ними своїх зобов’язань  на безоплатній основі. 
Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Голову Правління 
Гаврилюка В.Ю. 

 
Обговорення питання.  
Пропозицію Гаврилюка В.Ю.  підтримали всі присутні на загальних зборах акціонери. 
 
На голосування поставлено питання:  
Обрати Наглядову раду банку  у наступному складі: 
Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович; 
член Наглядової ради     - Матійко Дмитро Валентинович; 
член Наглядової ради     - Семчук Олег Михайлович 

 
Підсумок голосування: 

Обрати Наглядову раду банку  у наступному складі: 
Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович -  53 165 163 голоси; 
член Наглядової ради     - Матійко Дмитро Валентинович          -  53 165 163 голоси; 

          член Наглядової ради     - Семчук Олег Михайлович                  -  53 165 163 голоси. 
 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та  

членами Наглядової ради банку про виконання ними своїх зобов’язань  на безоплатній основі. 
Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Голову Правління 
Гаврилюка В.Ю. 

 
Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 

                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 
     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 
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      За результатами голосування з четвертого  питання порядку денного прийняте рішення: 
Обрати Наглядову раду банку  у наступному складі: 
Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович; 
член Наглядової ради     - Матійко Дмитро Валентинович; 
член Наглядової ради     - Семчук Олег Михайлович 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та  членами 

Наглядової ради банку про виконання ними своїх зобов’язань  на безоплатній основі. 
Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Голову Правління 
Гаврилюка В.Ю. 

 
5. З п’ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління банку за 2012 рік. 
 
Слухали:  Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який доповів про результати 

діяльності Правління банку за 2012 рік.  

Обговорення питання.  

На голосування поставлено питання:  
Звіт Правління банку прийняти до уваги. 
  

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 
                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 

     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 
 
За результатами голосування з п’ятого питання порядку денного прийняте рішення: 
Звіт Правління банку прийняти до уваги.  

6. З шостого питання порядку денного: Затвердження звіту Ревізійної комісії за 
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.  

 
Слухали:  Голову Ревізійної комісії Банку Ромасевича Я.В., який доповів про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2012 рік. У звіті  зазначено, що в своїй 
діяльності Банк дотримував всіх обов’язкових банківських  нормативів та діяв в інтересах 
акціонерів та клієнтів Банку. Порушень при здійсненні перевірки фінансово-господарської 
діяльності Банку за 2012 рік не виявлено (звіт додається до протоколу). 

 Обговорення питання.  
 
На голосування поставлено питання:  
Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської 

діяльності Банку за 2012 рік. 
 

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 
                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 

     «утримались»  –    0 голосів  (   0 %  голосів). 
 

       За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: 
       Затвердити звіт Ревізійної комісії за  результатами перевірки фінансово-господарської 
діяльності Банку за 2012 рік. 
 

7. З сьомого питання порядку денного: Затвердження результатів діяльності банку, річної 
фінансової звітності за 2012 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки 
діяльності банку за 2012 рік. 

 
Слухали:  Головного бухгалтера Школьну М.В.,  яка доповіла  про основні показники 

річної фінансової звітності Банку за 2012 рік. Аудиторську перевірку річної фінансової звітності 
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банку за 2012 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
здійснило Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (звіт 
додається до протоколу). Школьна М.В.  запропонувала затвердити річну фінансову звітність 
банку за 2012 рік та звіт незалежного аудитора по результатах аудиту річної фінансової звітності 
Банку за 2012 рік.  

 
На голосування поставлено питання:  
Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2012 рік та звіт 

незалежного аудитора по результатах аудиту річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.  
 
Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 

                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 
     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 

 
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: 
Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2012 рік та  звіт 

незалежного аудитора по результатах аудиту річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.  
 
8. З восьмого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 

2012 року, рішення щодо покриття збитків.   
 
Слухали: Головного бухгалтера банку Школьну М.В., яка запропонувала збиток банку за 

2012 рік у сумі 8847 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.                 
В зв’язку з тим, що за 2012 рік банк отримав збиток,  відрахування до резервного фонду банку не 
здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 

 
Обговорення питання.  
 
На голосування поставлено питання:  
Збиток банку за 2012 рік у сумі 8847 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку 

минулих років.  За 2012 рік  відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди 
не нараховувати та не виплачувати. 
 
Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 

                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 
     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 
 

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: 
Збиток банку за 2012 рік у сумі 8847 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку 

минулих років.  За 2012 рік  відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди 
не нараховувати та не виплачувати. 

 
9. З дев’ятого питання порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності банку 

і затвердження планів на 2013 рік. 
 

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який ознайомив акціонерів з 
основними напрямами діяльності Банку та запропонував затвердити Бізнес-план на 2013 рік  
(додається до протоколу). 

Обговорення питання.  

       На голосування поставлено питання:  
       Погодити основними напрями діяльності банку та затвердити Бізнес-план на 2013 рік. 
 
Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 

                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 
     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 
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За результатами голосування з дев’ятого питання порядку денного прийняте рішення: 

      Погодити основними напрями діяльності банку та затвердити Бізнес-план на 2013 рік. 
 

       10. З десятого  питання порядку денного: Прийняття рішення про збільшення  капіталу 
банку, визначення шляхів збільшення капіталу. 

 
Слухали:   Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який запропонував  збільшити  

капітал банку шляхом залучення субординованого боргу. 
 
Обговорення питання.  

 
На голосування поставлено питання:  
Збільшити  капітал банку шляхом залучення субординованого боргу. 
  

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); 
                       «проти»            –    0 голосів  (   0  % голосів); 

     «утримались»  –    0  голосів (   0 %  голосів). 
 
За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення: 
Збільшити  капітал банку шляхом залучення субординованого боргу. 
 

          Слухали:  Голову Загальних зборів Прокопенка О.О., який повідомив, що питання порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів Банку  вичерпані. 

Будь-яких пропозицій, зауважень не надійшло.  
Загальні збори оголошено закритими.  

 
 
 
    Голова Загальних зборів                                                                    О.О. Прокопенко  
 
 
   Секретар Загальних зборів                                                                 В.А. Гребенькова  
 
 
 
 
    Голова Правління Банку    В.Ю. Гаврилюк 


