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Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”, затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ
АКБ „Львів”, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на
підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ
АКБ „Львів”.
Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду.
Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Про приватне розміщення акцій.
Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо
яких прийнято рішення про приватне розміщення.
Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо
прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими
власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення
договорів з першими власниками та повної оплати акцій).
Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо
затвердження результатів приватного розміщення акцій.
Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення
(не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів
розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо
письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання
розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від
акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного
права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо
це передбачено умовами приватного розміщення акцій).
Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо
забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій,
стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо
забезпечення приватного розміщення акцій.
Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо
здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати
здійснення викупу банком належних їм акцій.

1. Питання 1 порядку денного: Про обрання лічильної комісії.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати лічильну комісію в складі: Матіяш Уляни
Євгенівни, Мельник Лідії Петрівни.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100 % присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Мельник Лідії
Петрівни.
2. Питання 2 порядку денного: Про обрання Секретаря зборів.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
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ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100 % присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Питання 3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: Заячук І. І., Члена Спостережної ради, яка повідомила про те, що протягом 2016 року
Спостережна рада діяла у наступному складі:
- Мальований Костянтин Петрович - Голова спостережної ради
члени спостережної ради
- Маргеір Петурсон
- Заячук Ірина Ігорівна
- Хома Тарас Михайлович
- Жовнеренко Григорій Костянтинович (до 19.04.2016)
- Тютько Андрій Богданович (після 19.04.2016 р.)
У відповідності до Статуту банку та Положення про Спостережну Раду, засідання повинні
відбуватися не рідше одного разу в квартал. Проте у 2016 році засідання Ради відбувались
значно частіше (більше 50-ти засідань). Такі засідання були присвячених розгляду різних
аспектів діяльності банку.
Згідно статуту банку до компетенції спостережної ради банку відносяться затвердження
рішення кредитного комітету банку, щодо надання кредитів на суму, які перевищують суму
еквівалентну 1 000 000 млн. дол. США. Спостережною радою ретельно оцінювались усі значні
кредитні проекти, в окремих випадках проводились зустрічі з потенційними клієнтами, виїзди на
підприємства-позичальники, тощо.
Враховуючи особливу ситуацію на фінансовому ринку, значну увагу, протягом 2016 року,
Спостережною радою приділялось роботі з проблемними кредитами, проводились зустрічі з
клієнтами. Приймались рішення щодо взяття на баланс банку іпотечної нерухомості для
покриття проблемних кредитів, а в подальшому вирішувались питання щодо реалізації такої
нерухомості, з метою повернення коштів наданих у кредит.
Значна увага у діяльності банку приділяється якісній і професійній роботі
внутрішнього аудиту. Згідно діючого законодавства та з метою мінімізації ризиків служба
внутрішнього аудиту підпорядковується і підзвітна Спостережній Раді банку. Спостережною
Радою періодично заслуховувалися звіти служби внутрішнього аудиту стосовно поточних
перевірок діяльності банку.
Щоквартально Спостережною Радою заслуховувалися звіти Правління за квартальними
підсумками роботи банку.
Заслуховувались також звіти Правління про виконання банком зобов’язань за письмовою
угодою з НБУ.
Протягом 2016 р. банк продовжував змінювати мережу відділень. Згідно Статуту банку
прийняття рішення про зміни в структурі розташування відділення. Головою та членами
спостережної ради банку спільно з Правлінням банку були проаналізовано економічну
доцільність функціонування окремих відділень, оглянуто, з виїздом на місце, розташування
приміщень та можливість переоблаштування їх на сучасні банківські установи, що
відповідають вимогам клієнтів. В результаті прийнято рішення про зміну адреси та
перенесення місця розташування одного з відділень. Так з 28.07.2016 р. в новому приміщенні
запрацювало Луцьке відділення за адресою Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі,
будинок 14.
Значна увага Спостережної рад приділялась ефективності роботи Правління.
Спостережною радою поставлено Правлінню амбітні стратегічні планові показники
діяльності банку, спрямовані на зростання прибутковості банку, нарощення його активів та
капіталу.
Протягом 2016 року Спостережною радою розглядалися питання затвердження програми
капіталізації банку. В грудні Спостережною радою затверджувався Фінансовий план банку на
2017 рік.
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Предметом інших засідань Спостережної ради були питання покращення ефективності
структури банку, затвердження окремих внутрішніх положень банку, визначення зовнішньої
аудиторської компанії та інші важливі аспекти діяльності банку.
Голова Спостережної ради запропонував затвердити Звіт Спостережної Ради ПАТ АКБ
“Львів” за 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Спостережної Ради ПАТ АКБ “Львів” за 2016 рік.
4. Питання 4 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: Гавриляка І. В., Голову Правління, який повідомив про результати діяльності
банківської системи України у 2016 році та про результати діяльності Банку за 2016 рік згідно
національних стандартів.
Валюта балансу Банку порівняно з початком звітного року зросла на 81 525 тис. грн.
(5,9%).
При цьому:
- кредити та заборгованість клієнтів (нетто) за аналізований період зменшились на 85 482 тис.
грн. (10,1%),
- вкладення у державні цінні папери та сертифікати НБУ зросли на 121 343 тис. грн. (116,4%),
- кошти клієнтів зросли на 60 860 тис. грн. (6,2%).
Власний капітал Банку за 2016 рік зріс на 66 952 тис. грн. або на 60,3%.
У березні 2016 року зареєстровано нову редакцію статуту Банку з урахуванням
здійсненого у 2015 році збільшення статутного капіталу на 15 000 тис. грн.;
у квітні 2017 року НБУ зареєстровано здійснений у 2016 році внесок у капітал у сумі 37
500 тис. грн.
Чистий процентний дохід Банку у 2016 році, порівняно з 2015 роком, зменшився на
10,5% (зумовлено зміною НБУ з 2016 року методології обліку цього показника у зв'язку з
переходом на міжнародні стандарти), чистий комісійний дохід зріс на 32,5%.
Адміністративні та інші операційні витрати зменшились на 9,3%.
Банк визнав у складі сукупного доходу результати переоцінки основних засобів у сумі 39
003 тис. грн., здійснені у зв'язку із зміною облікової політики Банку на вимогу НБУ.
Банк покращив рейтингові позиції серед конкурентної групи банків.
Довідково: у 2016 році банки розподілялись НБУ на групи за такими критеріями:
- банки з державною часткою (в яких держава володіє часткою понад 75%);
- банки іноземних банківських груп (банки, власниками контрольних пакетів акцій в яких є
іноземні банки);
- група І (банки, частка активів яких більше 0,5% активів банківської системи) – 13 банків;
- група ІІ (банки, частка активів яких менше 0,5% активів банківської системи) – 78 банків.
Доповідач ознайомив акціонерів з планами Банку на 2017 рік та запропонував затвердити
Звіт Правління ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Правління ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
5. Питання 5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії, Ривака Андрія Івановича, який повідомив, що Ревізійною
комісією ПАТ АКБ «Львів» проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за
період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року та фінансової звітності ПАТ АКБ «Львів» за
2016 рік.
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Доповідач повідомив, що на основі аналізу даних бухгалтерського обліку та первинної
документації Ревізійна комісія підтвердила, що бухгалтерський облік та звітність ПАТ АКБ
«Львів» за 2016 рік відповідають чинному законодавству, нормативним актам Національного
банку України та Міжнародним стандартам фінансової звітності.
Згідно з п. 14.5.1 Статуту ПАТ АКБ «Львів», за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік, Ревізійна комісія рекомендувала
Загальним Зборам Акціонерів ПАТ АКБ «Львів» затвердити фінансову звітність Банку за 2016
рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
6. Питання 6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського
висновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: Хімяка В. С., заступника Голови Правління, який повідомив, що у відповідності
до вимог Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту
аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (у редакції постанови
Правління Національного банку України від 21.09.2011р. № 341), була проведена аудиторська
перевірка ПАТ АКБ „Львів" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
У відповідності до рішення Правління (протокол № 90/2016 від 28.09.2016 року) та
Спостережної ради Банку (протокол б/н від 28.09.2016 року), послуги з аудиту річної фінансової
звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік надавала компанія ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»
(Свідоцтво НБУ про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків за № 000008, строк дії до 17.09.2017 р.).
За результатами здійснення аудиту аудитор підтвердив, що фінансова звітність подає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року, його
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
За результатами зовнішнього аудиту надано звіт аудитора та безумовно-позитивний
аудиторський висновок. При цьому аудитор звернув увагу, що банківська система України все
ще знаходиться під негативним впливом воєнного конфлікту, політичної, економічної та
фінансової кризи, що значною мірою пов’язано з погіршенням фінансового стану позичальників,
відпливом коштів з банків, знеціненням гривні та іншими об’єктивними причинами. Наразі
достовірно неможливо оцінити характер та міру такого впливу на операційну діяльність Банку.
Доповідач запропонував затвердити аудиторський висновок ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»,
що підтверджує повноту та достовірність річної фінансової звітності ПАТ АКБ „Львів" за 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та
достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
7. Питання 7 порядку денного: Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ ”Львів” за 2016
рік.
СЛУХАЛИ: Заступника Голови Правління Хімяка В.С., який повідомив, що річна фінансова
звітність ПАТ АКБ «Львів» складена згідно вимог постанови Правління Національного банку
України від 24 жовтня 2011 року № 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та
оприлюднення фінансової звітності банків України" та включає Звіт про фінансовий стан, Звіт
про прибутки і збитки, Звіт про зміни у власному капіталі та Звіт про рух грошових коштів,
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Звітність, охоплює період, що почався 01 січня і закінчився 31 грудня 2016 р. та містить
порівняльні дані з 2015 р.
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Банк складав фінансову звітність відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ).
Доповідач запропонував затвердити річний фінансовий звіт ПАТ АКБ «Львів» за 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
8. Питання 8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ „Львів”.
СЛУХАЛИ: Заступника Голови Правління Хімяка В. С., який повідомив, що чистий збиток у
2016 році склав 3 960 531,33 грн.
Доповідач запропонував затвердити фінансовий результат, отриманий ПАТ АКБ «Львів» у
2016 році - чистий збиток в сумі 3 960 531,33 грн. та покрити його за рахунок прибутків
майбутніх періодів.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ:
1. Отриманий
ПАТ
АКБ
«Львів»
у
2016
році
чистий
3 960 531,33 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

збиток

в

сумі

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.
9. Питання 9 порядку денного: Про дострокове припинення повноважень
Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.

членів

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, запропонував припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ:
1. Припинити з 28.04.2017 р. повноваження Cпостережної ради ПАТ АКБ „Львів” у
складі:
Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради
Маргеір Петурсон - член Спостережної ради
Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради
Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради
Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради
2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
10. Питання 10 порядку денного: Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”,
затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та
Членами Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”, встановлення розміру їх винагороди,
обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з
Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував обрати Спостережну раду в наступному складі:
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Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради
Маргеір Петурсон - член Спостережної ради
Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради
Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради
Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради
Також, Голова зборів повідомив про те, що згідно пункту 17 статті 33 Закону України „Про
акціонерні Товариства” до виняткової компетенції загальних зборів відносяться питання
затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради і обрання особи,
уповноваженої підписувати ці договори.
ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №10, результати кумулятивного голосування.
ПІБ
Мальований Костянтин Петрович
Маргеір Петурсон
Хома Тарас Михайлович
Заячук Ірина Ігорівна
Тютько Андрій Богданович

Голосів „За”
2 676 235 923
2 676 235 923
2 676 235 923
2 676 235 923
2 676 235 923

Голосів „Проти”
0
0
0
0
0

Недійсні
Невикористані голоси
Не голосували

0 голосів
0 голосів
0 голосів

ВИРІШИЛИ:
1. Обрати з 28.04.2017 р. до складу Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”:
Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради
Маргеір Петурсон - член Спостережної ради
Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради
Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради
Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради
2.
Повноваження, що визначені Статутом ПАТ АКБ „Львів” і Положенням про
Спостережну раду Банку, та надаються членам Спостережної ради набувають чинності
з моменту його прийняття.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та
Членами Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
4. Надати Голові Правління ПАТ АКБ „Львів” повноваження на підписання цивільноправових договорів, які будуть укладатися з Головою та Членами Спостережної ради
ПАТ АКБ „Львів”.
11. Питання 11 порядку денного: Затвердження
Спостережну раду.

нової

редакції

Положення

про

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який повідомив, що зміни у законодавстві вимагають внесення змін до окремих
положень банку, а тому запропонував затвердити положення про Спостережну раду Банку в
новій редакції у відповідності до змін у чинному законодавстві України.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100 % присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду.
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12. Питання 12 порядку денного: Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який повідомив, що у зв’язку із необхідністю збільшення капіталізації банку,
підвищення ліквідності та на виконання вимог Національного Банку України в планах акціонерів
було збільшення статутного капіталу Банку на 22 050 000 (Двадцять два мільйони п’ятсот тисяч)
грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків.
Проте з огляду на незавершену процедуру реєстрації попередньої емісії, відсутня
можливість реалізації наступної емісії до 11 липня 2017 року. У зв’язку із цим та з огляду на
необхідність збільшення капіталу Банку, на підставі пропозиції власників істотної участі,
Загальними зборами акціонерів прийнято рішення звернутись до акціонерів Банку та пов’язаних
із ними осіб щодо забезпечення додаткової капіталізації Банку шляхом надання в термін до 11
липня 2017 року фінансової допомоги в сумі еквівалентній не менше 22 050 000 (Двадцять два
мільйони п’ятсот тисяч) грн. 00 коп.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

0 голосів
2 676 235 923 голосів
0 голосів

0 % присутніх
100 % присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ:
1. Не приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку на 22 050
000 (Двадцять два мільйони п’ятсот тисяч) грн. 00 коп. шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків.
2. Запропонувати акціонерам та пов’язаним із ними особам збільшити основний
капітал Банку шляхом надання фінансової допомоги в сумі не менше 22 050 000
(Двадцять два мільйони п’ятсот тисяч) грн. 00 коп. в термін до 11 липня 2017
року.
13. Питання 13 порядку денного: Про приватне розміщення акцій.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував не затверджувати рішення про приватне розміщення акцій у
зв’язку з тим, що не прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Не затверджувати рішення про приватне розміщення акцій.
14. Питання 14 порядку денного: Про затвердження переліку інвесторів, серед яких
передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне
розміщення.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував не затверджувати перелік інвесторів у складі існуючих
акціонерів ПАТ АКБ „Львів”, які є такими станом на 28.04.2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх
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ВИРІШИЛИ: Не затверджувати перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ
АКБ „Львів”, які є такими станом на 28.04.2017 року.
15. Питання 15 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Банку, якому
надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення
укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення
запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної
оплати акцій).
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення
договорів з першими власниками та повної оплати акцій).
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Не визначати уповноваженого органу Банку.
16. Питання 16 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Банку, якому
надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення
акцій.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Не визначати уповноваженого органу Банку.
17. Питання 17 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Банку, якому
надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Не визначати уповневаженого органу Банку.
18. Питання 18 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Банку, якому
надаються повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі
не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного
розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу
акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
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СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у
встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі
невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних
із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів
розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Не визначати уповноваженого органу Банку.
19. Питання 19 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Банку, якому
надаються повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який
має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій,
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в
офіційному друкованому органі.
СЛУХАЛИ: Голову Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича
Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому
надаються повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має
переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість
реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Не визначати уповневаженого органу Банку.
20. Питання 20 порядку денного: Про визначення уповноваженої особи, якій надаються
повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від
використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте
рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій).
СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава
Юрійовича, який повідомив про те, що умовами розміщення акцій не передбачено отримання
письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання
акцій. У зв’язку з чим, запропонував не визначати уповноважену особу, якій надавалися
повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання
свого переважного права на придбання акцій.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА”
„ПРОТИ”
„УТРИМАЛИСЬ”

–
–
–

2 676 235 923 голосів
0 голосів
0 голосів

100% присутніх
0% присутніх
0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Не визначати уповноважену особу Банку.
21. Питання 21 порядку денного: Про визначення уповноваженої особи, якій надаються
повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення.

