
  

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування 

 акціонерів на Загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства 

Акціонерно-комерційного банку «Львів» 

21 грудня 2018 року 15.00  
 
 

місто Львів, Україна      21 грудня 2018 року, 15.00  
вул. Сербська, 1, 
конференц-зал 
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів: 
 
1. Питання 1 порядку денного: Про обрання лічильної комісії. 
 
Голосували: 
 
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів. 
За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів. 

«ЗА» – 3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
 
Вирішили:  
 
Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Іщів Наталії 
Петрівни. 

 
 
Члени Тимчасової лічильної комісії 

 
/підпис/ Величко У. М. / 

  
/підпис/ Лотос О. Р./ 

 
 

 
/підпис/ Іщів Н. П. / 

 

  
 

 
Члени Лічильної комісії 

 
/підпис/ Лотос О. Р./ 

  
/підпис/ Іщів Н. П. / 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування 

 акціонерів на Загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства 

Акціонерно-комерційного банку «Львів» 

21 грудня 2018 року 15.00   
 
 

місто Львів, Україна      21 грудня 2018 року, 15.00  
вул. Сербська, 1, 
конференц-зал 
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів: 
 
2. Питання 2 порядку денного: Про обрання секретаря зборів. 
 
Голосували: 
 
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів. 
За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів. 

«ЗА» – 3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
 
Вирішили:  
 
Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну. 
 

 
  
 

 
Члени Лічильної комісії 

 
/підпис/ Лотос О. Р./ 

  
/підпис/ Іщів Н. П. / 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування 

 акціонерів на Загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства 

Акціонерно-комерційного банку «Львів» 

21 грудня 2018 року 15.00 
 
 

місто Львів, Україна      21 грудня 2018 року, 15.00  
вул. Сербська, 1, 
конференц-зал 
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів: 
 
3. Питання 3 порядку денного: Про зміну типу акціонерного товариства. 
 
Голосували: 
 
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів. 
За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів. 

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
«ПРОТИ» – 3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
 
Вирішили: 
 
Рішення не прийнято. 
 

 
 
 

 
Члени Лічильної комісії 

 
/підпис/ Лотос О. Р./ 

  
/підпис/ Іщів Н. П. / 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування 

 акціонерів на Загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства 

Акціонерно-комерційного банку «Львів» 

21 грудня 2018 року 15.00   
 
 

місто Львів, Україна      21 грудня 2018 року, 15.00  
вул. Сербська, 1, 
конференц-зал 
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів: 
 
4. Питання 4 порядку денного: Про зміну найменування Банку. 
 
Голосували: 
 
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів. 
За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів. 

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
«ПРОТИ» – 3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
 
Вирішили: 
 
Рішення не прийнято. 
 

 
 
 

 
Члени Лічильної комісії 

 
/підпис/ Лотос О. Р./ 

  
/підпис/ Іщів Н. П. / 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування 

 акціонерів на Загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства 

Акціонерно-комерційного банку «Львів» 

21 грудня 2018 року 15.00   
 
 

місто Львів, Україна      21 грудня 2018 року, 15.00  
вул. Сербська, 1, 
конференц-зал 
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів: 
 
5. Питання 5 порядку денного: Про затвердження нової редакції Статуту 
Банку. 
 
Голосували: 
 
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів. 
«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
«ПРОТИ» – 3 386 044 049  голосів, що становить 100 % від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
 
Вирішили: 
 
Рішення не прийнято. 

 
 
 
 

 
Члени Лічильної комісії 

 
/підпис/ Лотос О. Р./ 

  
/підпис/ Іщів Н. П. / 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування 

 акціонерів на Загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства 

Акціонерно-комерційного банку «Львів» 

21 грудня 2018 року 15.00   
 
 

місто Львів, Україна      21 грудня 2018 року, 15 .00  
вул. Сербська, 1, 
конференц-зал 
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів: 
 
6. Питання 6 порядку денного: Про затвердження нової редакції Положення 
про Правління Банку. 
 
Голосували: 
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів. 
За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів. 

«ЗА» – 3 386 044 049  голосів, що становить 100 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
«ПРОТИ» – 0  голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 
 
Вирішили:  
Затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку. 
 
 

 
 
Члени Лічильної комісії 

 
/підпис/ Лотос О. Р./ 

  
/підпис/ Іщів Н. П. / 

 


