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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОКОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» (надалі - Кодекс) розроблено відповідно до положень Законів України
«Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий
ринок», «Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках
України», схвалених постановою Правління Національного банку України від 28.03.2007 року N 98,
«Принципів корпоративного управління», затверджених Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955. «Принципів корпоративного управління для
банків», затверджених 08.07.2015 Базельським комітетом з питань банківського нагляду, інших актів
законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ЛЬВІВ» (надалі - Статут) та інших внутрішніх нормативних документів банку.
1.2. Цей Кодекс встановлює засади корпоративного управління в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» (надалі - Банк).
1.3. Кодекс розроблено з метою забезпечення стабільної діяльності Банку на довгострокову
перспективу, досягнення найкращих результатів його діяльності, набуття уміння вселити впевненість
партнерам і клієнтам Банку у економічному потенціалі Банку, уникнення конфлікту інтересів,
сприяння підвищенню захисту інтересів акціонерів Банку, підтримки довіри вкладників, кредиторів і
громадськості.
1.4. Цей Кодекс затверджується загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і
передбачається, що Кодекс буде регулярно переглядатися з огляду на вдосконалення національних
та міжнародних моделей корпоративного управління з подальшими затвердженням відповідних змін
та доповнень до нього.

2. АКЦІОНЕРИ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.
2.1. Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку. Банк зобов'язаний щороку
скликати Загальні збори акціонерів Банку (річні Загальні збори акціонерів Банку). Річні Загальні збори
акціонерів Банку проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори
акціонерів Банку, крім річних, вважаються позачерговими.
2.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів визначена законодавством та Статутом Банку. Як вищий
орган управління Банку Загальні збори акціонерів, зокрема, визначають основні напрями діяльності
Банку та затверджують звіти про їх виконання, приймають рішення про внесення змін до Статуту
Банку, затверджують Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду,
Положення про Правління, принципи (кодекс) корпоративного управління Банку, а також зміни до
них, обирають та припиняють повноваження членів Наглядової ради Банку, затверджують умови
цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлюють
розмір їх винагороди.
2.3. В порядку здійснення контролю Загальні збори акціонерів Банку, зокрема, розглядають звіт
Наглядової ради та затверджують заходи за результатами його розгляду/приймають рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Банку; затверджують річний звіт Банку;
розглядають висновки зовнішнього аудиту та затверджують заходи за результатами розгляду;
приймають рішення про вчинення правочинів у випадках, у випадках, передбачених законодавством
та Статутом Банку.
2.4. Акціонери, що є власниками акцій Банку з урахуванням їх кількості, мають рівні права, перелік
яких визначається законодавством та Статутом. Наглядова рада Банку (надалі – Наглядова рада) та
правління Банку (надалі – Правління) забезпечують рівність усіх акціонерів та несуть відповідальність
за захист їх прав.
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2.5. Акціонери мають право отримувати необхідну інформацію та ініціювати скликання позачергових
Загальних Зборів у порядку, визначеному законодавством та Статутом. Банк повинен забезпечити
усім акціонерам можливості для реалізацій своїх прав на рівних засадах. З метою забезпечення
іноземним акціонерам такої можливості Банк зобов'язаний вживати розумних заходів для усунення
обставин, які перешкоджають реалізації такими акціонерами своїх прав.
2.6. Окрім визначених законодавством випадків, акціонери реалізують свої права шляхом участі та
голосування на Загальних Зборах.
2.7. Акціонери повідомляються про дату, час та місце проведення Загальних Зборів, процедури
реєстрації та голосування. Повідомлення про проведення Загальних Зборів, їх порядок денний,
надаються акціонерам заздалегідь у порядку, визначеному законодавством та Статутом Банку.
Результати проведення Загальних Зборів розміщуються на офіційній веб-сторінці Банку у мережі
Інтернет (www.banklviv.com).
2.8. Загальні Збори розглядають та приймають рішення лише з тих питань, що були включені до
порядку денного Загальних Зборів. Загальні Збори проводяться таким чином, щоб кожен акціонер
мав можливість власного волевиявлення з усіх питань, винесених на голосування. Процедура
підбиття підсумків голосування є прозорою, всі рішення точно відображаються в протоколах засідань
та/або додатках до них.
2.9. Враховуючи належну оцінку фінансового стану Банку та його ліквідність, Загальні збори можуть
ухвалити рішення про розподіл прибутку Банку у формі виплати його акціонерам дивідендів після
формування визначених законом резервів та сплати усіх необхідних податків і зборів, у відповідності
до чинного законодавства.
3. НАГЛЯДОВА РАДА.
3.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах
компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Банком, а
також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада несе основну відповідальність за
діяльність і фінансовий стан Банку. Одним із головних і найважливіших завдань Наглядової ради є
забезпечення призначення в Банку ефективного менеджменту (керівництва).
3.2. До основних функцій Наглядової ради належить:
- визначення та затвердження стратегії розвитку Банку;
- контроль за діяльністю Правління;
- затвердження бюджету Банку та бізнес-плану розвитку Банку;
- визначення організаційної структури Банку;
- захист прав та інтересів вкладників, акціонерів та інших кредиторів, збереження і
примноження вартості Банку;
- визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- визначення та затвердження стратегії та політик управління ризиками Банку;
- забезпечення функціонування та контроль за ефективністю системи управління ризиками
Банку, у тому числі за дотриманням норм (комплаєнс);
- затвердження внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками Банку;
- забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку;
- затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів
Банку (в тому числі положень про підрозділ внутрішнього аудиту Банку, підрозділ з
управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс), про комітети та
інші робочі органи Наглядової ради);
- вживання заходів щодо запобігання конфліктам інтересів у Банку, сприяння їх врегулюванню;
- інші компетенції передбачені Статутом.
3.3. Вимоги до складу, порядок обрання, повноваження, права та обов'язки Наглядової Ради
визначаються законодавством, Статутом та положенням про Наглядову Раду Банку.
3.4. Для виконання своїх обов'язків Наглядова рада має проводити засідання. Засідання проводяться
в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
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3.5. З метою збільшення ефективності роботи Наглядової ради можуть бути створені комітети
Наглядової ради, що займаються окремими питаннями її діяльності (аудиторський, з питань
призначень, тощо).
3.6. Для забезпечення об'єктивного та неупередженого контролю за діяльністю Правління, захисту
прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів до складу Наглядової ради обираються незалежні
члени (директори) з урахуванням вимог законодавства України та Статуту.
3.7. З метою забезпечення ефективного виконання покладених на Наглядову раду завдань га
повноважень, члени Наглядової ради протягом усього часу обіймання відповідної посади повинні
відповідати необхідним кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори - також вимогам щодо їх
незалежності.
4. ПРАВЛІННЯ.
4.1. Правління Банку є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною
діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, і несе
відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими
Статутом, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради, а також Положенням про Правління Банку.
Голова Правління Банку виконує функції голови колегіального виконавчого органу Банку та керує
його роботою.
4.2. Правління вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
4.3. Правління перебуває під постійним контролем Наглядової ради.
4.4. В рамках затверджених Наглядовою Радою цінностей, інструкцій та стратегій Правління
відповідальне за їх впровадження, належне управління Банком у найкращих інтересах усіх
акціонерів, вкладників, кредиторів та самого Банку.
4.5. Порядок призначення, повноваження, права та обов'язки Правління визначаються
законодавством, Статутом та положенням про Правління Банку.
4.6. Про результати фінансово-господарської діяльності Банку та про свою діяльність Правління звітує
перед Наглядовою Радою та Загальними Зборами.
4.7. Роботою Правління керує Голова Правління Банку, який має право представляти Банк без
довіреності.
4.8. Склад Правління повинен забезпечувати критичний і незалежний підхід до оцінки та прийняття
рішень. Кожний член Правління повинен мати відповідну професійну освіту та досвід роботи.
4.9. Для підвищення ефективності власної роботи Правління може створювати комітети.

5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ. ВНУТРІШНІЙ ТА
ЗОВНІШНІЙ АУДИТ.
5.1. Основною метою запровадження системи контролю за діяльністю Банку є захист інвестицій
акціонерів та активів Банку. Моніторинг та контроль за діяльністю Банку здійснюється Наглядовою
Радою, Службою внутрішнього аудиту Банку, а також незалежною аудиторською компанією
(зовнішнім аудитором).
5.2. Система внутрішнього контролю Банку для забезпечення ефективності її функціонування
включає:
- контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
- розподіл обов'язків під час здійснення діяльності Банку;
- контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
- контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
- процедури внутрішнього контролю;
- моніторинг системи внутрішнього контролю;
- процедури внутрішнього аудиту.
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5.3. Банк створює систему управління ризиками, яка має забезпечувати безперервний аналіз ризиків
з метою прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень щодо пом'якшення ризиків та
зменшення пов'язаних із ними втрат (збитків) та грунтується на розподілі обов'язків між підрозділами
Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту:
1) перша лінія - на рівні бізнес-підрозділів Банку та підрозділів підтримки діяльності Банку, що
приймають ризики та несуть відповідальність за них і подають звіти щодо поточного
управління такими ризиками;
2) друга лінія - на рівні Підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за
дотриманням норм (комплаєнс);
3) третя лінія - на рівні підрозділу внутрішнього аудиту Банку щодо перевірки та оцінки
ефективності функціонування системи управління ризиками.
5.4. Банк утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи
внутрішнього контролю. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді та звітує
перед нею, діє на підставі положення про Службу внутрішнього аудиту, затвердженого Наглядовою
радою.
5.5. Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності,
консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності
аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою
України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики. Право на проведення аудиторської
перевірки Банку має аудиторська фірма, внесена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про банки і банківську
діяльність», в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий
аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
6. КЕРІВНИКИ БАНКУ. ФІДУЦІАРНІ ОБОВ’ЯЗКИ.
6.1. Керівниками Банку є Голова та члени Наглядової ради, Голова, його заступники та члени
Правління Банку, головний бухгалтер, його заступники.
6.2. При виконанні своїх обов'язків керівники Банку зобов'язані приймати рішення в межах наданих
повноважень, діяти на користь та в інтересах Банку з урахуванням інтересів його клієнтів і зобов'язані
ставити інтереси Банку вище власних.
6.3. Керівники Банку мають виконувати свої обов’язки сумлінності та лояльності щодо Банку
відповідно до законодавства України та стандартів банківського нагляду.
6.4. Відповідно до обов’язку лояльності керівники Банку повинні повністю розкрити свої конфлікти
інтересів і не повинні використовувати власну посаду в особистих інтересах за рахунок Банку.
Керівники Банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає
їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів.
6.5. Обов’язок сумлінності вимагає від керівників Банку діяти спокійно, з усвідомленням й почуттям
моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми,
суспільством і приймати рішення на підставі всієї необхідної інформації. Під час прийняття рішень
керівники можуть покладатися на інформацію, що надається працівниками Банку, а також
найманими консультантами. Однак, ця можливість не звільняє керівників від їх відповідальності за
прийняття незалежних рішень.

7. ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСIВ. ПРАВОЧИНИ, У ВЧИНЕНІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.
7.1. Конфлікт інтересів - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими
чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх
повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень .

ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

7.2. Основні бізнес інтереси та статутні зобов’язання Банку полягають у забезпеченні того, щоб
особисті інтереси керівників та працівників Банку не завдавали шкоди діловим інтересам і
зобов’язанням Банку та його клієнтам.
7.3. Істотним елементом політики щодо попередження конфлікту інтересів є контроль з боку
Наглядової Ради за якістю ведення Банком обліку інформації про його пов'язаних осіб.
7.4. Процедура проведення та умови провадження вказаних операцій та угод перевіряються
Службою внутрішнього аудиту Банку, зовнішніми аудиторами.
7.5. Важливу роль у виявленні правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, також відіграє облік
інформації про пов'язаних осіб Банку. Порядок вчинення правочинів, у вчиненні яких є
заінтересованість, визначається законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними
документами Банку.

8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ПРОЗОРОСТІ.
8.1. Дотримання принципу прозорості відповідає вимогам щодо продуктивного та ефективного
корпоративного управління.
8.2. Банк здійснює своєчасне розкриття, оприлюднення (опублікування) достовірної звітності та іншої
суттєвої і повної інформації про його діяльність відповідно до вимог законодавства України. Банк
забезпечує проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності
Банку аудиторською фірмою, а також її оприлюднення відповідно до законодавства України, у тому
числі нормативно-правових актів Національного банку України.
8.3. Банк розміщує на офіційній веб-сторінці Банку у мережі Інтернет, а також подає Національному
банку України згідно вимог законодавства України актуальні відомості про структуру власності Банку,
які є доступними на безоплатній основі на офіційній веб-сторінці Банку у мережі Інтернет всім
заінтересованим особам
8.4. Банк забезпечує своєчасне розкриття інформації про суттєві аспекти діяльності та ризики Банку в
інтересах акціонерів, інвесторів, працівників Банку та суспільства, включаючи фінансовий стан,
результати діяльності, стан управління Банком. Банк у встановлені законодавством строки
оприлюднює на офіційній веб-сторінці Банку у мережі Інтернет разом із річною фінансовою звітністю
Звіт про управління, що не є складовою фінансової звітності та характеризує фінансовий стан,
результати діяльності та перспективи розвитку Банку, містить аналіз економічних, екологічних та
соціальних аспектів діяльності Банку. їх зміни протягом звітного періоду та вплив у майбутньому на
діяльність Банку.
8.5. Відповідно до законодавства України Банк забезпечує захист інформації, що становить
банківську таємницю. Банк надає інформацію про свою діяльність з метою забезпечення прозорості
інформаційної політики, при цьому дотримуючись політики конфіденційності інформації, що
захищається законодавством України та становить банківську таємницю. Банк затверджує в рамках
своєї діяльності внутрішні нормативні документи, якими регулює порядок розкриття та захисту
інформації.
8.6. Інформація, що розкривається Банком, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та
повному уявленню про дійсний фінансовий стан Банку та результати його діяльності. Достовірність
інформації, яка розкривається Банком, забезпечується шляхом: підготовки фінансової звітності за
міжнародними стандартами фінансової звітності; проведення незалежного зовнішнього аудиту;
здійснення ефективного внутрішнього контролю.
8.7. Банк розкриває відомості, що становлять особливу інформацію, у порядку визначеному
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
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9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
9.1. Цей Кодекс затверджується рішенням Загальних зборів. Зміни до Кодексу затверджуються
виключно рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.
9.2. Банк підтримує Кодекс в актуальному стані відповідно до потреб та інтересів його акціонерів,
вкладників та інших кредиторів, зацікавлених осіб Банку згідно вимог чинного законодавства України.
9.3. У разі невідповідності цього Кодексу діючому законодавству України, в тому числі нормативноправовим актам Національного Банку України, або чинній редакції Статуту, цей Кодекс діє в частині,
що їм не суперечить .

