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ПРОТОКОЛ 

Загальних зборів акціонерів 

Акціонерного товариства  

Акціонерно-комерційний банк «Львів» 

25 червня 2019 року 12.00 

 

Місце проведення: Україна, місто Львів, вулиця Сербська, 1, конференц-зал 

Дата та час проведення: 25 червня 2019 року 12.00 

 

№ Найменування/ПІБ Уповноважена особа Кількість 

голосуючих акцій 

Частка в 

статутному 

капіталі % 

1. РеспонсАбіліті 

Партісіпейшнс АГ 

(responsAbility 

Participations AG) 

Туркевич Р. Ю.    

(за довіреністю б/н 

від 14.06.2019 р.) 

2 236 267 201 51,009123 % 

2. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю «Нью 

Прогрес Холдінг» 

Туркевич Р. Ю.  

(за довіреністю б/н 

від 10.06.2019 р.) 

1 707 173 922 38,940536 % 

3. Фронтмост Лімітед 

(FRONTMOST LIMITED) 

Петурсон М.  

(за довіреністю б/н 

від 19.10.2018 р.) 

437 957 664 9,989788 % 

4. Робак В. Є.  48 749 0,001111 % 

5. Туркевич Р. Ю.  58 247 0,001328 % 

6. Федорів Є. Р.  23 352 0,000532 % 

 

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових 

Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» 

- 19 червня 2019 року. У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний 

банк «Львів» станом на 19 червня 2019 року, отриманого від Національного депозитарію 

України, загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів – 84, що володіють 

4 384 053 380 акціями. 

 

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрована кількість акцій становить 

4 384 053 380 простих іменних акцій. 

 

Акціонери в кількості 49 осіб, що володіють 848 069 акціями, не уклали договори про 

обслуговування рахунку у цінних паперах, тому згідно п. 10 прикінцевих та перехідних 

положень Закону України про Депозитарну систему України їх голоси не враховувались при 

визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів». 

 

Загальна кількість осіб, голоси яких враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів 

акціонерів АТ АКБ «Львів» та які мають право голосувати з питань порядку денного – 35, що 

володіють  4 383 205 311 акцією. 

 

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів» мають кворум за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів АТ АКБ 

«Львів», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 

 

Для участі у Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний 

банк «Львів» зареєструвались акціонери банку, у кількості 6 (шести) осіб, що володіють 

4 381 529 135 голосуючими акціями, що складає – 99,961759 % від загальної кількості 

голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,961759 %. 

 

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос.  
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Протоколом Наглядової ради б/н від 15.05.2019 року затверджено форму та текст 

бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного 

товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».  

 

Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його 

представника. 

 

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів» оголошуються відкритими та визнаються правомочними. 

 

Головувати на Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-

комерційний банк «Львів» уповноважено начальника управління правового захисту АТ АКБ 

«Львів» Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Наглядової ради б/н від 

15.05.2019 р. 

 

Відповідно до протоколу Наглядової ради б/н від 15.05.2019 р. призначено тимчасову 

лічильну комісію для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії позачергових Загальних 

зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» в складі 

Кравець Тамари Анатоліївни, Лотос Олени Робертівни та Вертас Марії Михайлівни. 

 

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-

комерційний банк «Львів», який повідомив наступний порядок денний: 

 

1. Про обрання складу лічильної комісії. 

2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. 

3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 

4. Про скасування прийнятих рішень відповідно до пп. 10, 11, 12, 13 порядку 

денного Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2019 року. 

5. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом додаткової емісії 

(розміщення) акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

6. Про емісію акцій. Про затвердження рішення про емісію акцій. Про 

затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій. 

7. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження 

щодо: 

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації 

переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 

- залучення до розміщення андеррайтера; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій 

(у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими 

власниками та акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів емісії акцій; 

- затвердження звіту про результати емісії акцій; 

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною 

або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій 

органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в 

установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення 

про відмову від емісії акцій; 

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 

розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого 

права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». 

8. Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження 

щодо: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного 

права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; 

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які 

реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних 

їм акцій. 
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Питання 1 порядку денного: Про обрання складу лічильної комісії. 

 

Слухали:  

Голову Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який 

запропонував акціонерам обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас 

Марії Михайлівни. Підрахунок голосів по даному питанню здійснює тимчасова лічильна 

комісія в складі: Кравець Тамари Анатоліївни, Лотос Олени Робертівни та Вертас Марії 

Михайлівни, що призначена Наглядовою радою 15 травня 2019 року. 

 

Голосували: 

«ЗА» – 4 381 529 135 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. 

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 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, Вертас Марії 

Михайлівни. 

 

2. Питання 2 порядку денного: Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. 

 

Слухали:  

Голову Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який 

запропонував акціонерам обрати секретарем Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну. 

 

Голосували: 

«ЗА» – 4 381 529 135 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. 

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 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 Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну. 
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3. Питання 3 порядку денного: Про затвердження порядку проведення Загальних 

зборів акціонерів. 

 

Слухали:  

Голову Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який 

запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 

 Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв. 

 Для виступів при обговоренні - до 5 хв. 

 Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – 

один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для 

голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його 

представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови 

реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому 

робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність 

бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії. 

 

Голосували: 

«ЗА» – 4 381 529 135 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. 

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі  у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 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 наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 

 Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв. 

 Для виступів при обговоренні - до 5 хв. 

 Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна 

акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів 

для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею 

акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в 

позачергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та 

печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться 

позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність 

бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії. 

 

4. Питання 4 порядку денного: Про скасування прийнятих рішень відповідно до пп. 10, 

11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2019 року. 

 

Cлухали: Голову Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-

комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава 

Юрійовича, який у зв’язку з тим, що цього вимагають інтереси Банку, запропонував 

скасувати рішення відповідно до пп. 10, 11, 12, 13 порядку денного Протоколу б/н від 

26.04.2019 року, а саме: 

 

«10. Питання 10 порядку денного: Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом 

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 

додаткових внесків. 

 

Вирішили: 
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Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 104 000 000 (Сто чотири мільйони гривень 

00 копійок) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 

номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.» 

 

«11. Питання 11 порядку денного: Про приватне розміщення акцій. 

 

Вирішили:  

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, порядок та умови такого розміщення, 

яке оформлене додатком 1, що є невід’ємною частиною протоколу цих Загальних зборів 

акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з 

питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів.» 

 

«12. Питання 12 порядку денного: Про затвердження переліку інвесторів, серед яких 

передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. 

 

Вирішили:  

Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів Банку, які є такими станом на 

26.04.2019 року.» 

 

«13. Питання 13 порядку денного: Про визначення органу Банку та інших осіб, як 

уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством 

дії щодо приватного розміщення акцій. 

 

Вирішили: 

1. Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку для здійснення 

наступних повноважень: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками 

(у разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими 

власниками та повної оплати акцій); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів 

приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій; 

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 

- 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; 

- письмове 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; 

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів 

укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 

2. Визначити Голову Правління уповноваженим органом (особою) Банку для здійснення 

наступних повноважень: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 

придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; 

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 

право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; 

- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних 

акцій.» 

 

Акціонерами обговорена та погоджена необхідність прийняття рішення про скасування 

рішень, прийнятих відповідно до пп. 10, 11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів 

акціонерів АТ АКБ «Львів» від 26.04.2019 року з метою подальшого прийняття нових рішень. 

 

Голосували: 

«ЗА» – 4 381 529 135 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 
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«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. 

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 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:  

Скасувати прийняті рішення відповідно до пп. 10, 11, 12, 13 порядку денного 

Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» б/н від 26 квітня 2019 року. 

 

5. Питання 5 порядку денного: Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом 

додаткової емісії (розміщення) акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 

додаткових внесків. 

 

Слухали: 

Голову Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів», 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 пропонується провести 

збільшення статутного капіталу Банку на 104 000 000 (Сто чотири мільйони гривень 00 

копійок) грн. 00 коп. шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій існуючої номінальної 

вартості за рахунок додаткових внесків. 

 

Голосували: 

«ЗА» – 4 381 529 135 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. 

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 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:  

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 104 000 000 (Сто чотири мільйони 

гривень 00 копійок) грн. 00 коп. шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

 

6. Питання 6 порядку денного: Про емісію акцій. Про затвердження рішення про 

емісію акцій. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій. 

 

Слухали: 

Голову Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який 

запропонував прийняти рішення про емісію акцій АТ АКБ «Львів», затвердити рішення про 

емісію акцій, порядок та умови емісії акцій, яке оформляється додатком № 1, що є 

невід’ємною частиною протоколу цих Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог 
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чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих 

Загальних зборів акціонерів. 

Також, Туркевич Ростислав Юрійович запропонував затвердити перелік осіб, які є 

учасниками розміщення акцій, у складі існуючих акціонерів АТ АКБ «Львів», які є такими 

станом на 25.06.2019 року. 

 

Голосували: 

«ЗА» – 4 381 529 135 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. 

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 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: 

1) Прийняти рішення про емісію акцій АТ АКБ «Львів». 

2) Затвердити рішення про емісію акцій, яке оформлене додатком № 1, що є 

невід’ємною частиною протоколу цих Загальних зборів акціонерів.  

3) Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, у складі існуючих 

акціонерів АТ АКБ «Львів», які є такими станом на 25.06.2019 року. 

 

7. Питання 7 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Банку, якому 

надаються повноваження щодо: 

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації 

переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 

- залучення до розміщення андеррайтера; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій 

(у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими 

власниками та акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів емісії акцій; 

- затвердження звіту про результати емісії акцій; 

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною 

або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій 

органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в 

установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення 

про відмову від емісії акцій; 

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 

розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого 

права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». 

 

Слухали: 

Голову Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 

«Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який 

запропонував визначити Наглядову раду АТ АКБ «Львів» уповноваженим органом, якому 

надаються повноваження щодо: 

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та 

розміщення акцій у процесі емісії; 

- залучення до розміщення андеррайтера; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі 

якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 

повністю оплачено); 
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- затвердження результатів емісії акцій; 

- затвердження звіту про результати емісії акцій; 

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або 

незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом 

емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені 

законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії 

акцій; 

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних 

акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, 

встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». 

 

Також, Туркевич Ростислав Юрійович запропонував не визначати уповноваженого органу 

Банку, якому надаються повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера, 

оскільки розміщення буде здійснюватись самостійно Банком. 

 

Голосували: 

«ЗА» – 4 381 529 135 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. 

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 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:  

1) Визначити Наглядову раду АТ АКБ «Львів» уповноваженим органом, якому 

надаються повноваження щодо: 

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації 

переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій 

(у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими 

власниками та акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів емісії акцій; 

- затвердження звіту про результати емісії акцій; 

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною 

або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій 

органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в 

установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення 

про відмову від емісії акцій; 

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 

розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого 

права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». 

2) Рішення про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 

повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера не прийнято. 

 

8. Питання 8 порядку денного: Про визначення уповноважених осіб емітента, яким 

надаються повноваження щодо: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного 

права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; 

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 




