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1.

зАгАльнI положЕння

АКlЦОНЕРШ ТОВАРИСТВО (ЮНЕКС БАНК) (надалri за текстом Банк) е правонаступником ycix прав та обов'язкiв ПУБЛFIНОГО
АКlЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЮНЕКС БАНК>>, яке в свою черry €
1.1.

a

;,

правонаступником ycix прав та обов'язкiв Акцiонерного коЙрчiйного банку
<<Юнекс>>, яке в свою черry е правонаступником ycix прав та обов'язкiв
<<Акцiонерно-комерчiйного <Транскредобаню>. Банк був створений у формi
акцiонерного товариства вiдкритого тигtу на пiдставi Установчого договору
про створенЕя Акцiонерного комерчiйного банку (ЮНЕКС> вiд 09 грулня
|994 року та рiшення Установчих зборiв <Акцiонерно-комерчiйного
<Транскредобаню> вiд 09 грудня |994 року та заресстрований Нацiональним
баrш<ом Украiни 03 грулня 1993 року за реестрацiйним номером }ф2l6.

1.2.З метою приведення Статуry у вiдповiднiсть до вимог Закону УкраIни
пПро акцiонернi товариства)) вiд 17.09.2008 року M514-VI та згiдно з
рiшенням позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 12 листопада 2010
року Протокол Ns26 Банк змiнив свос найменування iз Акцiонерного
комерцiйного банку <<Юнекс>> на ПУБЛIЧШ АКЦIОНЕРШ ТОВАРИСТВО

кЮНЕКС БАнк>.

Статуry у вiдповiднiсть до вимог Закону Украiни
кПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо спрощення
ведення бiзнесу та з€Lлучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв>> вiд
16.11 .20|7 року J\Ъ2210-VПI та згiдно з рiшенням рiчних Загшtьних Зборiв
Акцiонерiв ]фЗ7 вiд 20 квiтня 2018 року Банк змiнив свое повне найменуваr__ш
1.3. З метою приведення

{

з IТУБЛIЧНОГО АКЦIОШРНОГО ТОВАРИСТВА (ЮШКС БАНК)
АКЦIОШРНЕ ТОВАРИСТВО (ЮНЕКС БАНК>.

на

своТй дiяльностi керусться Законом Украiни <Про банки i
банкiвську дiяльнiсть>, Законом УкраТни <Про акцiонернi товариства)),
Законом Украiни пПро цiннi папери та фондовий риною>, Законом Украiни

1.4. Банк

у

кПро депозитарну систему УкраТни>, Законом Украiни <Про фiнансовi
посJryги та державне реryлювання ринку фiнансових послуг>, I-{ивiлъним
кодексом Украiни, Господарським кодексом Украiни, iншими актами

законодавства Украiни, нормативно-правовими актами Нацiонального Баr,-ry
УкраiЪи та цим Статутом.
1.5. Органiзацiйно правова форма Банку
приватне.

-

акцiонерне товариство, тип _

з одним ащiонером,
ло Башсу не застосовуються положення вiдповiдних статей Закону УкраТlтя
(<Гlpo aюrioHepHi товариства>), цього Стаryry щодо поряд(у скJIиканЕя та
црведеЕня Зага.пьнlлх зборiв 1^rасникiв Банку, а також не застосовусться
1.6.

У перiод, коли Банк е акцiонерним товариством

I
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кумулятивне голосування при обранi персон€Lпьного складу НаглядовоТ ради
та iншi особливостi в голосуваннi щодо прийняття рiшень Загальними
зборами, що встановленi цим Стаryтом. ПовноваженнlI Загапьних збоrliв
учасникiв Банку, встановленi законами Украiни, цим Стаryтом та внутрiшнiми
€диним Акцiонером Банку
докуIчrентами Банку здiйснюватимуться
одноосiбно.

НАЙМЕНУВАННЯ I МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ
2.1.Повне офiцiйне найменування Банку украiнською мовою:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЮНЕКС БАНК>.
2.2.Скорочене офiцiйне найменування Банку украТнською мовою: АТ
2.

(ЮнЕкС БАнк)).

2.3. Повне офiцiйне найменування Банку англiйською мовою: JOINT
STOCK СоМРАNY (UNEX ВАNIб>.
2.4.Скорочене офiцiйне найменування Банку англiйською мовою: JSC

(UNEX ВАNю).
2.5.Повне офiцiйне найменуваннrI Банку росiЙською мовою:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЮНЕКС БАНК> .
2.6.Скорочене офiцiйне найменування Банку росiйською мовою: АО
(ЮнЕкс БАнк>.
2.7. Мiсцезнаходження Банку: 04070, м. Киiв, вул. Почайнинська, 38.
3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БАНКУ

3.1. Банк е юридичною особою за законодавством УкраТни. Банк наб,'в
установленому
дня його державноi реестрацii
цього статусу
строкУ
без
обмеження
законодавством Украiни порядку. Банк створений
дiяльностi.
3.2. Банк може вiд свого iMeHi одержувати майновi та особистi немайновi
права i нести обов'язки, надiляеться цивiльною правоздатнiстю i Дiездатнiстю,
судi,
вiдповiдачем
може бути власником майна, позивачем
господарському сулi або третейському судi, може бути ЗасноВНИКОМ i
учасником господарських товариств, iнших пiдприемств, оргаНiЗаЦiй
вiдповiдно до законодавства Украiни.
3.3. У своiй дiяльностi Банк керуеться законодавством Украiни, uтiм
Статутом, а також внутрiшнiми нормативними документами.
У випадку змiн у законодавствi УкраIни цей Статут дiе в частинi, ЩО Не
суперечить нормам законодавства Украiни.
3.4. .Щержава не вiдповiдае за зобов'язаннями Банку, а Банк не вiДповiдае
за зобов'язаннrIми держави, якщо iнше не передбачено законодавством
Украrни або договором.
Нацiональний банк УкраiЪи не вiдповiдае за зобов'язаннями Баrпс5r, а
Банк не вiдповiдае за зобов'язаlIнями Нацiонzшьного банку Украi'rш, якщо
iъгrпе не передбачено закоIIодавством Укра,ни або договором.
3.5. Банк не вiдповiдас за зобов'язаннями акцiонерiв.
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i несуть ризик
збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, тiльки в межах належних iм акцiй.
Акцiонери, якi не повнiстю оплатили акцii, несуть вiдповiдальнiсть за
3.6. Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Банку

зобов'язаннями Банку також у межах неоплаченоi частини BapTocTi належних

t

}l

.Що Банку та його органiв управлiння i контролю не можуть
застосовуватися будь-якi санкцiТ, що обмежують ik права, у разi вчинення
акцiонерами Банку протиправних дiй, KpiM випадкiв, передбачених законом.
.Що акцiонерiв Банку не можуть застосовуватися будь-якi санкцii, що
обмежують ix права, у разi вчинення протиправних дiй Банком або iншими

акцiонерами Банку.
3.7. Банк мае право володiти, користуватися та розпоряджатися майнl,_пI,
що перебувае у його власностi.
3.8. Банк мас право вiдкривати вiдокремленi пiдроздiли (фiлii, вiддiлення,
представництва тощо) на територii Украiни у разi його вiдповiдностi вимогам
щодо вiдкритгя вiдокремлених пiдроздiлiв, встановленим нормативноправовими актами Нацiонального банку Украiни. Банк мае право створювати
(у ,or"ry числi шляхом придбання) дочiрнi банки, фiлii чи представництва на
територii iнших держав пiсля отримання дозволу Нацiонального банку
Украiни.
3.9. Банк мае самостiйний баланс та володiс вiдокремленим майном:
спорудами, обладнанням, iHBeHTapeM та iншим майном, яке нЕuIежить йому,:ла
правi власностi.
3.10. Банк може бутиучасником банкiвськоi групи.
3.1l. Банк мае право створювати або вступати у банкiвськi спiлки та
метою захисту та представлення своiх iHTepeciB, розвитку
асоцiацii
мiжрегiон€шьних та мiжнародних зв'язкiв, забезпечення наукового та
iнформацiйного обмiну i професiйних iHTepeciB, розробки рекомендацiй щодо
банкiвськоI дiяльностi.
3.|2. Банк мае печатку зi cBoiM повним офiцiйним найменуваннrIм. Банк
також може мати своi власнi штампи, бланки та iншi реквiзити, необхiднi для
:
здiйснення його
3.13. едину систему Банку становлять головна установа (головний офiс)
та вiддiлення Банку. Банк мае право обсrryговувати клiентiв на територiТ
УкраiЪи поза межами примiщення банку (фiлii7вiддiлення) у разi прийнятгя
такою рiшення уповноваженим органом Банку. Органiзацiйна cTpylcrypa
вертикальним
принципом центршliзацii
Банry будуеться
пiдгlорядкуванням
3.14. Вiддiлення Банку не е юридичними особами i дiють вiд iMeHi Банlсу
цд пiдставi положень про них. Вiддiлення Банку здiйсrпоють вiд iMeHi Банку
башсiвськi та irтrпi операцii, перелбаченi положенЕями про шq у межах
отрпмаЕш( Баком баrшсiвськоi лiцензii та Iшсьмовоr0 дозвоJIу. Вiддiлентя
Башсу очоJIюють ЕачаJьники (керуючi), ,якi призначаютъся Еа поGаш/ та
звirьнлоться з посади наказом Голови Правлiшrя Бшшry.

з
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4.види дшльностI БАнку
4.1. Метою дiяльностi Банку € одержаннrI прибутку для власного розвитку
i задоволення потреб його акцiонерiв.
a

я-

Банк е унiверс€lльним банком.
Банк мае право надавати банкiвськi та iншi фiнансоJi посJIуги (*pi,
посJryг в сферi страхування), а також здiйснювати iншу дiяльнiсть вiдповiдно
до цього Стаryту та чинного законодавства Украiни.
4.2. Банк мае право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi
банкiвськоi лiцензii, виданоi Нацiональним банком Украiни, шляхом надання
банкiвських послуг, а саме:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських мет€tлiв вiд
необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) paxyHKiB клiентiв,
у тому числi у банкiвських MeT€uIax, та paxyнKiB умовного зберiгання (ескроу);
3) розмiщення з€шучених у вкJIади (депозити), у тому числi на поточнi
рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iMeHi, на власних умовах та
на власний ризик.
4.3. Банк мае право здiйснювати також наступнi кредитнi операцii:
1) операцii на ринку цiнних паперiв вiд свого iMeHi;
2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд TpeTix ос:б,
якi передбачають ix виконання у грошовiй формi;
3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за
поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконаннrI
таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
4) лiзинг.
4.4. Банк мас право надавати фiнансовi послуги, в тому числi, що
визначенi Законом УкраТни оПро фiнансовi послуги та державне реryлювання
ринкiв фiнансових послуг), а саме:
1) випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або
ik обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв;
2) довiрче управлiння фiнансовими активами;
3) торгiвля вuIгIютними цiнностями;
4) переказ коштiв;
5) професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, що пiдлягае
лiцензуванню (дiяльнiсть з торгiвлi цiнrrими паперами (дилерську дiяльнiсть,
брокерську дiяльнiсть, дiялънiсть
управлiння цiнними паперами,
андерайтинг), депозитарну дiяльнiсть депозитарноi установи, дiяльнiсть iз
зберiгання акгивiв iнстиryтiв спiльного iHBecryBaHIuI, дiяльнiсть iз зберiганнrl

з

iйшц фондiв) ;
6) управлilшя MafoioM для фiнансуваннrl об'ектiв будiвниlцгьа та/або
здйснешrя операчй з нерухомiстю вiдповiдно до Закоку Украiни "Про
аrсгивiв пенс

фiнансовькредrпri механiзми i управлiння майном при булiвництвi житла та

операчi_шr з нерухомiстю>>.
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4.5. Банк, KpiM надання фiнансових послуг, мае право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
1) iнвестицiй;
2) випуску власних цiнних паперiв;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

4) зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних
паперiв та iнших коштовностеЙ, конфiскованих (заарештованих) на користь
держави та/або визнаних безхазяйними) або надання в майновий HallM
(оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
5) iнкасацii коштiв та перевезення валютних цiнностей;
6) ведення peecTpiB власникiв iменних цiнних паперiв (KpiM власних
акцiй);
7) надання консулътацiйних та iнформацiйних посJrуг щодо банкiвських
та iнших фiнансових послуг.
4.6. Банк мае право здiйснювати валютнi операчii на пiдставi банкiвськоТ
лlценз11, а саме:
1) неторговельнi операцii з в€Lпютними цiнностями;
2) операцii з готiвковою iноземною вЕLпютою та чеками (купiвля, прода/к,

обмiн, прийняття на iHKaco), що здiйснюються в касах

i

пунктах обмiну

iноземноi валюти банкiв;
З) операцii з готiвковою iнсlземною в€tJIютою (купiвля, продаж, обмiн), що
здiйснюються в пунктах обмiну iноземноi валюти, якi працюють на пiдставi
юридичними особамиукладених банками агентських договорiв

з

резидентами;

i

нерезидентiв) в iноземнiй
валютi та клiснтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi УкраТни;
5) ведення кореспондентських paxyнKiB банкiв (резидентiв i нерезидентiв)
в iноземнiй валютi;
6) ведення кореспондентських paxyHKiB банкiв (нерезидентiв) у грошовiй
одиницi Украiни;
7) вiдкриття кореспондентських paxyHKiB в уповноважених банках
УкраiЪи в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
8) вiдкриття кореспондентських paxyHKiB у банках (нерезидентах) в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
9) з€Lлучення та розмiщення iноземноТ ватlюти на вацютному ринку
Украiни;
10) заryченнlI та розмiщеннrl iноземноТ валlоти на пtiжнародних ринк.lх;
11) торгiвля iноземною вiulютою на ва.тIютно}f,ч ринц, Украiни iза
ви}ulтко\l операцiй з готiвковою iноземною вuцIютою та чека\lи (ц'пiвrя,
про.]zDк, обrriн), шо здiйснюеться в касах i пl,нктах обrriщ, iнозелtноl ватютtl
банкiв i агентiв];
l2) торгiвтя iнозелtною вzLlютою на r-tiжнаро:них ринках:
13) заryченнJI та розмiщеннrl банкiвських lteTaniB на ва]ютно\ry' рIrнЦ'

4) ведення paxyHKiB клiентiв (резидентiв

УкраТни;
l4) заryчення та розмiщенIш банкiвських lteTaniB на rtiжHapo.fн}fк ринкЕL\:

1

15) торгiвля банкiвськими мет€Lllами на валютноI"ry ринку Украiни;
16) торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;

I

i_

f-

17) валютнi операцii на валIотному ринку УкраТни, якi належать до
фiнансових посJryг згiдно зi статгею 4 Закону Украiни uПро фiнансовi пос.гryги
та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг>); ;,!
18) ва_rrютнi операцii на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансовlгх
посJryг згiдно зi статтею 4 Закону Украiни <Про фiнансовi пос.гryги та державне
реryлювання ринкiв фiнансових посJryD);
19) iншi банкiвськi та фiнансовi послуги вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.
4.7. Банк мае право надавати своiм клiентам (KpiM банкiв) фiнансовi
посJryги, у тому числi шляхом укJIадення з юридичними особами
(комерчiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових посJryг,
якi Банк мае право надавати своiм клiентам (*рir банкiв) шляхом укладення
агентських договорiв, встановлюеться Нацiональним банком Украiни. Банк
мас право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiДае
встановленим Нацiональним банком Украiни вимогам.
4.8. Банк мае також право надавати iншi послуги, якщо це прямо i у
виключнiй формi не заборонено законодавством Украiни. .Щiяльнiстъ, Що
реryлюеться нормативно-правовими актами НацiональноТ KoMicii з цiнНИХ
паперiв та фондового ринку (надалi _ НКЦПФР), i для здiйснення якоi
необхiдно мати Ti лiцензiю, може проводитися Банком тiльки пiсля одержаНня
вiдповiдноi лiцензiТ НКЦПФР.
4.9. Банк здiйснюе дiяльнiсть, надае банкiвськi та iншi фiнансовi послУги
в нацiональнiй та iноземнiй в€uIютах за наявностi лiцензii НацiонаJIьного банку
Украiни.
4.10. Банк мае право розпочати новий вид дiяльностi або надання новоГо
виДу фiнансових послуг (KpiM банкiвських) за умови виконання встановJIених
Нацiональним банком Украiни вимог щодо цього виду дiяльностi або послУГи.
Банк мае право вчиняти буль-якi правочини, необхiднi для надаНня нИМ
банкiвських та iнших фiнансових послуг та здiйснення iншоi дiяльностi.
Банк самостiйно встановлюе вiдсотковi ставки та розмiр винагороДи За
наданi послуги, визначас умови договорiв.
4.1l. Банк не може здiйснювати дiяльнiсть у сферi матерiальноГо
виробництва, торгiвлi (за виI{ятком реалiзацii пам'ятнlтх, ювiлейних та
iнвестицiйних монет) i страхування, KpiM виконаннrI функчiй сТрахОВt.О
посередника.
Банк не Може прямо чи опосередковано надавати кредити Nlя прилбання
власних цiнних паперiв, акцiй iнших банкiв та наданнrI суборлиноКlного бОРГ}'
бшпсам.
4.I2. Банк може мати у власностi нерухоме майно запUьною варгiсто не
бЬше 25 вiдсоткiв капiтагry Банку. Ще обмеження не попшрIо€Тъся Еа:

l)

примiщення, яке забезпечус технологiчне здiйснення башсiвсьlш
фушсtiй;

8

2) майно, яке перейшло Банку у власнiсть на пiдставi реалiзацii прав

,

l

заставодержатеJuI вiдповiдно до умов договору застави;
3) майно, набуте Банком з метою запобir,ання збиткам, за умови, що таке
майно мае бути вiдчужено Банком протягом одIIого року з моменту набуття
права власностi на нього;
4) майно, наIIежне Банку на правi довiрчоi власностi.
4.|З. Вiдповiдно до отриманих лiцензiй, що виданi Нацiона_гrьною
комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, Банк мас право здiйснювати
TaKi види дiяльностi на ринку цiнних паперiв:
4.|З.1. Щiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, що включае:
1) дилерську дiялънiсть;
2) брокерську дiяльнiсть;
3) дiяльнiсть з управлiння цiнними папераN{и;
4) андеррайтинг.
4.\З .2.,,Щепозитарну дiяльнiсть
1) депозитарну дiяльнiсть депозитарноi установи;
2) дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнстиryтiв спiльного iнвестування;
3) дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.
:

5.

РОЗМIР I ПОРЩОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

БАнку. АкцIi БАнку

5.1. Стаryтний капiтал Банку становить 292000 000,00 грн. (двiстi

a

с,

дев'яносто два мiльйони гривень 00 коп,), який розподiлений на 292 000 000
(двiстi дев'яносто два мiльйони) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю
1 (одна) гривня кожна. Форма iснування акцiй Банку - бездокументарна.
5.2. Банк може випускати привiлейованi акцii на суму, що не перевищуе
25 вiдсоткiв Статутного капiталу. Привiлейованi акцii дають перевахtне право
на одержання дивiдендiв, а також на прiоритетну участь у розподiлi майна
Банку у випадку його лiквiдацii. Банк мас право на розмiщення одного або
декiлькох класiв привiлейованих акцiй, що надають ix власникам рiзнi права.
Привiлейованi акцii вiдсутнi, рiшення про ix розмiщення (емiсiю)
приймаеться одночасно з рiшенням про внесення вiдповiдних змiн до Статуry
Банку, якi булуть передбачати можливiсть такого розмiщеннrl; номiналъчу
BapTicTb, кiлькiсть та класи таких акцiй; умови та порядок конвертацii
привiлейованих акцiй певного класу у простi акцiI Банку чи у привiлейованi
акцii iншого кJIасу; права акцiонерiв за привiлейованими акцiями, розмiр та
порядок виплати дивiдендiв за ними тощо.
5.3. Простi акцiТ Банку не пiдлягають KoHBepTauiT у привiлейованi ащiТ
або iншi цiннi папери Банку.
5.4. Банк не мае права встановлювати обмеження щодо KLTbKocTi акцiй
або кiлькостi голосiв за акцiями, що н€Lлежать одному аюriонеру.
Емiсiя акцiй здiйснюеться викJIючно за рiшенням Загапьнrоr борЬ
1..rасrтикiв Банку (надалi - Загшrьнi збори).
5.5. Формування та збiльшеннrl Стаryтного капiтаrry Банку здйсшосться
викJIючно шJuIхом грошових BHecKiB. Грошовi внески дJlя формlrвашя та
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збiльшення Стаryтного капiталу Банку резиденти Украiни здiйснюють у
гривнях, а нерезиденти - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або у

гривнях.

Статутний капiтал Банку не повинен формуватися з непiдтверджених
джерел, за рахунок бюджетних коштiв, якщо цi кошти мацrть iнше цiльове
призначення.
t

5.6. Акцiонер зобов'язаний оплатити повну BapTicTb акцiй у порядку та в

строки, встановленi чинним законодавством УкраiЪи та рiшенням Загальних
зборiв про випуск акцiй.
Банк не може придбавати власнi акцii, що розмiщуються.
5.7. Правочини щодо акцiй Банку вчиняються в письмовiй формi.
Порядок придбання значного пакета акцiй Банку та придбання акцiй
Банку за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй або значного
контрольного пакета акцiй, а також наслiдки такого придбання визначаються
чинним законодавством УкраТни.
Порядок обов'язкового продажу простих акцiй акцiонерами Банку на
вимоry особи (осiб, що дiють спiльно), яка е власником домiнуючого пакета
акцiй та обов'язкового придбання особою (особами, що дiють спiльно), яка е
власником домiнуючого контрольного пакета акцiй Банку, акцiй на вимоry
акцiонерiв, а також наслiдки таких обов'язкових продажу та придбаr"tя
визначаються чинним законодавством Украiни.
5.8. Загальнi збори не мають права приймати рiшення про викуп акцiй,
якщо:
1) на дату викупу акцiй Банк мае зобов'язання з обов'язкового викугry
акцiй;
2) Банк е неплатоспроможним або стане таким внаслiдок викупу акцiй;
3) власний капiтал Банку е меншим, нiж сума його Статутного капiталу,
резервного капiтаlry або стане меншим внаслiдок такого викупу;
4) Банк не задовольнив вимоги кредитор4 заявленi не пiзнiше нiж за три
днi до дати проведення Загальних зборiв, до порядку денного яких включечо
питання про викуп акцiй.
5.9. Банк не мае права приймати рiшення, що передбачае викуп акцiй
Банку без Тх анулювання, якщо пiсля викупу частка акцiй Банку, що
перебувають в обiry, стане меншою нiж 80 вiдсоткiв Стаryтного капiтагry
Банку.
5.10. Банк не мае права здiйснювати вйкуп акцiй, звiт гrро результати
eMiciT яких не зареестровано в установленому законодавством порядrry.
5.11. У разi анулювання викуплених акцiй Банк мае право змеrшrлл свiй
Стаryтний капiтал або пiдвищити номiнальну BapTicTb решги ащй, не
змiнюючи при цьоIчry розмiр Стаryтного капiтаry.

5.|2. Банк зобов'язаний у

випадкЕD(, передбачешоr ЕIпЕЕпм
законодавством УкраТни, здiйснити викуп акцiй у armioHepiB, шсi впrагаlотъ
Iщою. Цiна виIrytry акцiй не може бути меншою за ринкову варгiсть, ввЕачеЕу
вi,щrовi.щlо до вимог чинного законодавства Украiни. Оrшата ащiй, що

вIдсуповуються, здiйс шоеться у грошовiй формi.
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Ринкова BapTicTb акцiй визначаеться в порядку, встановленому чинним
законодавством. Банк протягом не бiльцt як 5 робочих днiв пiсля прийняття
Загальними зборами рiшення, що ст.Lпо пiдставою для вимоги обов'язкового
викугtу акцiй, у порядку, встановленому Наглядовою радою Банку, повiдомляе
акцiонерiв, якi мають право вимагати обов'язкового викупу;акцiй, про право
вимоги обов'язкового викуtt), акцiй iз зазначеннrIм:
l) uiни викугtу акцiй;
2) кiлькостi акцiй, викуп яких ма€ право вимагати акцiонер;
З) загальноi BapTocTi у разi викугry акцiй Банком;
4) строку здiйснення Банком укJIадення договору та оплати BapTocTi акцiй
(у разi отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй).
Таке повiдомленнrl здiйснюеться засобами поштового зв'язку
рекомендованим листом з повiдомленням про вручення на адресу
мiсцезнаходження (мiсця проживання) акцiонера.
Протягом 30 днiв пiсля прийняття Загшtьними зборами рiшення, що стztло
пiдставою для вимоги обов'язкового викугry акцiй, акцiонер, який мае HaMip
вимозi
реалiзувати зазначене право, пода€ Банку письмову вимоry.
акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зЕвначенi його прiзвище
(найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип таlабо
Kjlac акцiй, обов'язкового викупу яких BiH вимагае. Що письмовоТ вимоги
акцiонером мають бути доданi копiТ документiв, що пiдтверджують його право
власностi на акцii Банку станом на дату подання вимоги.
Порядок реалiзацii акцiонерами ix права вимоги щодо обов'язкового
викуtry Банком н€tлежних акцiонерам акцiй та наслiдки невиконання
зобов'язань Банку щодо викупу акцiй визначаються чинним законодавством
Украiни.
5.13. Рiшення щодо продажу або анулювання викуплених Банком акцiй
приймаеться Загальними зборами. Банк здiйснюе розмiщення або продаж
кожноi акцii, яку BiH викупив, за цiною не нижчоIо за iT ринкову BapTicTb,
визначену в порядку, встановленому чинним законодавством УкраТни.
5.t4. Акцiонери Банку мають право вiдчужувати н€Llrежнi iм акцiI без
згоди iнших акцiонерiв та Банку. Акцiонери Банку та Банк не мають
переважного права на придбання акцiй, що вiдчужуються iншими
акцiонерами.
5.15. Акцii Банку можуть купуватися та продаватися на фонловiй бiржi.
5.16. Банк мае право збiльшувати Стаryтний капiтал в порядку,
передбаченому чинним законодавством УкраIни.
Рiшення ,про збiльшення Стаryтного капiтшry Банку пр,иfuцаеться
викJIюtlно Загальними зборами бiльш як трьома четвертями юлосiв
шcrioHepiB, яrсi зарееструв€tлися дJIя y{acTi у Загшьних зборiж та е власниками
голосуючих з вi.щrовi.щlого питання акцiй.
HaBHicTb збиткiв у Банку не е перешкодою для збiлъшенЕя Статугпою

У

капiталгу Башqу.
5.|7
Збiлъшення

.

Стаryтного капiтагry Банку здiйсrшосться IIIJID(oM
додатковоi eMicii акцiй lснуючоl HoMlH€IJIbHol BapTocTi або пiдвищення
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номiнальноi BapTocTi акцiй в порядку, визначеноNry чинним законодавством
Украiни. Банк мае право збiльшувати Статутний капiтал пiсля реестрацii звiтiв
про результати eMicii Bcix попереднiх випускiв акцiй.
5.18. Банк мае право здiйснювати приватне розмiщення акцiй. В процесi
приватного розмiщення акцiй акцiонери мають переважне право на придбаннrI
акцiй, що додатково розмiщуються Банком, яке полягае в можливостi
акцiонера придбавати простi акцiТ, що розмiщуються Банком, пропорцiйно
частцi н€LIIежних акцiонеру простих акцiй у загЕLльнiй кiлькостi простих акцiй,
та реалiзу€ться у порядку, визначеному чинним законодавством Украiни та
рiшенням Загальних зборiв про випуск акцiй.
Збiльшення Статутного капiталу Банку у разi наявностi викуплених
Банком або iншим чином набутих акцiй не допускаеться.
5.19. Збiльшення Статутного капiталу Банку для покритгя збиткiв не
дошускаеться, KpiM випадкiв, встановлених законом.
5.20. В порядку, визначеному чинним законодавством Украiни, Банк мае
зменrrlити Стаryтний капiт€tл шJIяхом зменшеннrI номiнальноi BapTocTi Акцiй
або шляхом анулювання ранiше викуплених Банком Акцiй та зменшення ik
загilltьноi кiлькостi.
5.2|. Рiшення про зменшеннrI Стаryтного капiтаrry Банку приймаеться
викJIючно Загальними зборами бiльш як трьома четвертями голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у Загальних зборах та е власниками
голосуючих з вiдповiдного питаннrI акцiй.
5.22. Банк не мае права без згоди Нацiонального банку УкраiЪи
зменшувати розмiр реryлятивного капiталу нижче мiнiмально встановленого
рiвня.
5.2З. Зменшення Банком Статутного капiталу нижче встановленого
законом розмiру мае наслiдком лiквiдацiю Банку.
б.

АкцIонЕри БАнку

6.1. Акцiонерами Банку можуть бути фiзичнi i юридичнi особи, резиденти

та нерезиденти, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти
особi органу,
державним майном, або територiальна громада
уповноваженого управJuIти комун€LгIьним майном, якi с власниками акцiй
Банку.
Ашriонераrtи Банц, с особи. якi rtають право власностi на акцii Банц,.
Перлiк aщioHepiB Банку визначаеться згiдно iз зведеним облiковlдц
ре€gгром шаьппсiв ащй Башс5r, що скJIадаеться вiдповiдно до законодавства
про депФrгарЕ)r сЕстему Yryairш.
62- Ьш rохе шаIr ощого ащiонера у разi црилбашя (iшого набуггя
права власпостi) Hnr 5rcix ащй БашсуАщiошераrш Башсу Ее мо]кJпь буги юри.шшi особп, в яшх Баш rrac
iстrоrгпу }rчаgгь об'е:лнання громадщ, реJliгiйЕi та благодiйнi органiзачfr, а
також iнrпi особп, вшваченi чиЕЕим законодавством УIФаiш.

в

l2

l

a.

Банк не може мати единим учасником iнше пiдприемницьке товариство,
учасником якого е одна особа. Банк не може мати у своему складi лише
акцiонерiв-юридичних осiб, единим учасником яких е одна й та ж особа.
Обов'язок, ризик та вiдповiдальнiсть за дотримання вищевке}ани)(
обмежень несе вiдповiдний акцiонер Банку.
б.3. Акцiонери Банку мають право:
в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством
УкраIни, брати участь в управлiннi Банком. Одна проста акцiя Банку надас
акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах
KpiM випадкiв проведення кумулятивного голосування;
2) отриманнrI дивiдендiв у разi прийнятгя Загальними зборами
рiшення про ik виплату;
3) самостiйно розпоряджатися акцiями, якi належать Тм на правi
власностi;
4) одержувати частину майна Банку або BapTocTi частини майна
Банку пропорчiйно до BapTocTi н€tпежних Тм акцiй Банку в черговостi i
порядку, передбачених законодавством УкраiЪи, у випадку лiквiдацii Банку;
отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Банку в
5)
обсязi i в порядку, визначених законодавством УкраiЪи, Статутом та iншими
внутрiшнiми нормативними документами Банку;
разi eMicii Банком додаткових акцiй шляхом приватного
розмiщення користуватися переважним правом на придбання додаткOJо
розмiпдуваних акцiй Банку в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi нЕLгIежних
акцiонеру простих акцiй у заг€Lльнiй кiлькостi простих акцiй;
7) вимагати викупу Банком Bcix чи частини н€tлежних акцiонеру
акцiй у випадках i в порядку, передбачених законодавством УкраТни i
Стаryтом;
продати акцii Банку в разi, якщо Банком прийнято рiшення про
придбання таких акцiй;
у випадках, передбачених законодавством Украiни, захищати в
судовому порядку своi порушенi права, в тому числi вимагати вiд Банку
вiдшкодування збиткiв;
iншi права, передбаченi цим Статутом, чинним законодавством
Украiни та внутрiшнiми нормативними документами Банку.

1)

6)

у

S)

9)

10)

Кожною простою акцiею Банку iT

однакова сукупнiсть прав.

'-

власнику

акчiонеру надаеться

6.4. Акцiонери Банку одночасно з обов'язками, визначеними в iнших
положеннrIх цього Статуry, зобов'язанi:
дотримуватися вимог цього Стаryry, внутрiшнiх лoK,vrleHTiB
Банку;
викоtIувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управriння
2)
i контроlло Банку;
3)
зберiгати конфiденцiйнiсть та не розюлоцIувати баrпсЬсьху та
комерчйЕу тасмниrпо Банку;

l)
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4)

,

l_

виконувати своi зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi
з майновою участю;
оплачувати акцii у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi
5)
Статутом Банку;
вiдповiдати вимогам чинного законодавства Украяни (в тому числi
вимогам нормативно-правових aKTiB Нацiонального банку Украiни) до
акцiонерiв Банку (як для iснуючих акцiонерiв, так i для осiб, що набувають
право власностi на акцiТ Банку);
забезпечувати наявнiсть та надання Банку або Нацiональнс:-ry
банку УкраiЪи документiв/iнформачii, що вимагаеться чинним
законодавством Украiни (в тому числi нормативно-правовими актами
Нацiоналъного банку Украiни);
виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавством Украiни,
цим Статутом та внутрiшнiми нормативними докумеЕIтами Банку.
Акцiонери Банку мають право укладати мiж собою договiр
(договори), вiдповiдно до якого на акцiонерiв Банку покладаються додатковi
обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах, i передбача€ться
вiдповiдальнiсть за його недотримання.

6)

7)

S)

6.5.

7.

РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ БАНКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ

'

:

7.1. Прибуток Банку формуеться з доходiв його дiяльностi, зменшених на

a

,ъ

cylvry операцiйних та iнших витрат, вiдповiдно до чинного законодавства
УкраiЪи.
7.2. За рахунок прибутку, що заJIишаеться в розпорядженнi Банку пiсля
вiдрахувань до бюджету та здiйснення iнших обов'язкових платежiв,
створюються Резервний фо"д Банку; Фонд виплати дивiдендiв; iншi фонди
вiдповiдно до норм чинного.законодавства Украiни, включаючи норматиВноправовi акти Нацiонального банку.
Напрями та порядок розподiлу прибутку Банку визначаються Загальними
зборами вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та Статуту Банку.
7.3. Виплата дивiдендiв та вiдрахування до Резервного фо"ду Банку вiд
чистого прибутку звiтного року здiйсrrюються пiсля затвердження Загальними
зборами рiчного бухгалтерського звiry Банку та прийняття рiшення щодо
розподiлry прибутку.
7.4. Резервний фо"д формусться з метою покритгя непередбачених
збиткiв по Bcix статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях.
Розмiр щорiчних вiдрахувань з чистого прибутку Банцч до Резервного
фоrrщ Банку не може бути меншим 5 (п'яти) вiдсоткiв вiд прибуFq,,_ Банку.
Обов'язковi вiдрахування до Резервного фонry Бшшсу здЙсшоються ДО
досяrнення ним 25 вiдсоткiв розмiру реryлятивного капiтаrry БанкУ.
Якщо Резервний фонд Банку частково або повнiстю буле використаЕо Еа
покриття збиткiв Банку, то вiдраryвання до ньою з прибутrсу БашqУ у рсrзlriрi
та порядку, зазначених у цьому CTaryTi, поновJIюються, й провоЩгьСfl

дофор}ryвання Резервного фонry Банку
Стаryтом.

до розмiру, встановленою tщ[

|4

7.5. Фонд виплати дивiдендiв Банку формусться за рахуНок чистогО
прибутку Банку. Банк виплачуе дивiденди викJIючно грошовими коштами.
Банк виплачуе дивiдендiл на акцii, звiт про результати eMicii яких
зареестрОванО у порядку, встановленому чинним законодавством Украiни,

За акцiямИ одногО типУ та кJIасУ нараховУетъсЯ одфковий розмiр

i

дивiдендiв.

рiшення про виплату дивiдендiв та ix розмlр за простими акцшми
приймаеться Загальними зборами за поданням Правлiння Банку та з

урахуванням рекомендацiй Наглядовоi ради Банку,
Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюетъся з чистого прибутку
звiтного року таlабо нерозподiленого прибутку 1 (один) раз на piK на пiдставi
б (шести) мiсяuiв з дня
рiшення Ъч.-"""х зборiв у строк, що не перевищуе
прийнятгя Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв,
сума дивiдендiв визначаеться пропорчiйно кiлькостi акцiй кожного з
акцiонерiв у Стаryтному капiталi Банку.
7.6. Банку забороняеться виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал

Банку

в

буль-якiй формi, якщо така виплата чи розподlл призведе Jo

порушення нормативу достатностi (адекватностi) реryлятивного капiталу.

Банк не мае права приймати рiшення про виплату дивiдендiв та
передбачених чинним

недоцlльнlсть
загальнi збори мають право приймати рiшення про недоцiльнiсть
нарахування дивiдендiв на простi iMeHHi акцii за пiдсумками роботи Банку за
piK.

a-

7.7. .Щля кожноi виплати дивiдендiв Наглядова рада Банку встановлюе
дату скJIадення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
Ia
порядок та строк ix виплати. Щата складення перелiку осiб, якi маютъ право
отриманнrI дивiдендiв за простими акцiями, визначаеться рiшенням
наглядовоi ради Банку, передбаченим першим реченн,Iм цього tryнкту
Стаryry, EIJIе не ранiше нiж через десять робочих днiв пiсля дня прийняття
..u*oio
осiб, якi мають право на
рiшення Наглядовою радою Банку. Перелiк
отриманнrI дивiдендiв складасться в порядку, встановJIеному законодавством
про депозитарну систему УкраТни.
Банк повiдомляе осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про Дзц,
здiйснюсться
розмiр, порядок та строк iх виплати. Таке повiдомлення
засобаьrи поштового зв'язку рекомендованим листом з повiдомленням про
вр}ченЕrI на аJрес},rtiсцезнаходження (мiсчя проЖИВаННЯ) ВiДПОВiДНlТХ ОС-б,
Проrооrl .]есяти :HiB з rня прийнJIття рiшення про випЛаry -lивi.lендiв за
nio.rr.trr, акцiяrrи Банк також повiдолr.пяе про дЕlту, розмiр, поряJок та строк
Ti вшгrrаТи фон:оВl,бiр*}' (бiржi), у бiржовому peccTpi фесстрах) якоi (яюоi)
пербlъас Банк. V ршiЪi:чl,женнJI акцiонероN{ наJIежних йоrrl,акцiйr пiс-rя.]апt
ane ранiше
сIL-Iа*IенЕя переriц,,осiб, якi rtають право на отримання дивiден:iв,
за-rишаеться в особи,
-]апI внIL-Iати:llвi:ендiв, право на отри}{ання дивiдендiв
зiвначеноi 1, TaKorry пере:liк1,.

15

комiсiсю з цiнних
7.8. Банк в порядку, встановленому Нацiональною
через депозитарну
паперiв та фондо"оiо ринку, здiйснюс виплату дивiдендiв
спосiб виплати
систему Украiни або безпосередньо акцiонерам. Конкретний
Загальних зборiв, Неотриманi
дивiдендiв визначаеться вiдповiдним рiшенням
в Банку,
,:
з тiсi чи iншоi причини дивiденди безвiдсотково депонуютьqft
Банку,
pecypciB
7.g. НаПрями використання додаткових фiнансов.их
накопичення нерозподiленого прибутку,

_

t

отриманих
затверджуються

за рахунок
Загальними

зборами,

.

1 .

7.10. збитки, що можуть виник}ryти в резулътатi фiнансово_господарськоl
за рахунок прибутку минупих poKiB, У
дiяльностi Банку, ,rion".uroTb. покриттю
poKiB збитки покриваIотъся
випадку недостатностi коштiв прибутку минулих
чинним
за pu*y"o* Резервного фо"ду Банку порядку, визначеному
збиткiв приймаетъся
законодавством ilKpa]"". Рiшення щодо покриття
Банку,
Наглядовою радою Банку за поданням Правлiння

в

8.оРгАниУпРАВЛIнняtконТРоЛЮБАнкУ

8.1. Органами управлiння i контролю Банку
У випадку
_ Загаrrьнi збори учасникiв
1) Вищий op.u" упра"пi"ня
|1"*,,
повноваженн,I
якщ; 100 вiдсоткiв акцiй Банку н€шежить одному акцiонеру,
е:

акцiонером одноосiбно;
Загальних зборiв учасникi" Банку здiйснюються
Правлiння Банку;
2) Виконавчий орган, що здiйснюе поточне управлiння органу, захист
з) Орган, що здiйснюе контроль за дiялънiстю виконавчого
Наглядова рада Банку,
прч"Ъппчоникiв, iнших *р.дrrфiв та учасникiв Банку Банком.
наглядова рада burrny набере участi в поточному управлiннi
4) Як складова системи внутрiшнього контролю в Банку утворюеться
контролю): пiдроз-iл
постiйно дiючi пiдроздiл, *о"rролю (далi - пiдроздiли
пiдроздiл контролю за
внутрiшнього ауд;ь, пiдроздiлъ упрч"пiння ризиками,
(комплаенс), якi здiйснюють об'ективну та незалежну
дотриманr"цa
"ормзвiтностi, виконання
оцiнку дiяльносri bu"*y, забезпечують достовiрнiсть
Банком своiх зобов'язань,
8.2. Керiвниками Банку е:
Голови НаглядовоТ ради
1) Гопова Наглядовоi ради Банку, заступники
Баrrку i члени Наглядовоi ради Банку;
Банку, члени
2)Голо"а Правлiння Банку, заступники Голови Правлiння
Правлiння Банку;
головного бухгалтера.
3) головний бухгалтер та заступники
8.3. Посадовими особами Банку с:
1) Голова i члени НаглядовоТ ради Банку;
2)Голова та члени Правлiння Банку,

банкiвську та
8.4.Керiвники Банку не мають право розголошувати
iнформачiю про дi_шьнiсть
комерчiйну таемницю, а також конфijенцiйну
Украiш,
Банку, за викJIюченням випадкiв, пЪрелбаченLtх законодавством
на вимоry пiлрозлilгу внугрiшrъогэ
KepiBrmrc.r Банку та посадовi особи Банку
надати документи про фiнансово-господарську дiя;ънiсть
а}'JИIl,зобов'язанi
Башg,.
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8.5. Керiвники Банку та посадовi особи Банку повиннi дiяти в iHTepecax
Банку, дотримуватися вимог законодавства УкраiЪи, цього Стаryry та iншю<
документiв Банку. Керiвники Банку та посадовi особи Банку несу,ть

вiдповiдальнiсть перед Банком за збитки, завданi Банку своiми дiями
(бездiяльнiстю) вiдповiдно до законодавства УкраТни.,* У разi якщо
вищевкщану вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, ix вiдповiдальнiсть перед

l

Банком е солiдарною.
9.

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ УЧАСНИКIВ БАНКУ

9.1. Вищим органом управлiння Банку с Загальнi збори учасникiв Банку
(перед цим та надалi - Загаltьнi збори).
9.2. Правомочнiсть, порядок i строки скликання, проведення та прийнятгя
рiшень Загальними зборами визначаються вiдповiдно до законодавства
Украiни, Положення про Загальнi збори та цього Стаryту.
9.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку
aKuioHepiB, якi мають право на таку участь, або ix представники. На Загапьних
зборах за запрошенням особи, яка скликае Загальнi збори, також можуть бути
присутнi представник незаJIежного аудитора (аулиторськоi фiрми) Банку та
керiвники Банку незurлежно вiд володiння ними акцiями Банку, представник
орmну, який вiдповiдно до Стаryту представляе права та iнтереси трудового
колективу.
9.4. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку
денного надсилаеться кожному акцiонеру, зЕвначеному в перелiку акцiонерiв,
скJIаденому в порядку, встановленому законодавством, на дату визначе,{у
Наглядовою радою, ? в разi скликання позачергових Загальних зборiв на
вимоry акцiонерiв, - акцiонерами, якi цього вимагають.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рiшення про
проведення Загалъних зборiв i не може бути встановленою ранiше, нiж за б0
днiв до дати проведення Загальних зборiв.
Повiдомлення про проведення Загальних зборiв Банку та проект порядку
денного надсиласться акцiонерам персоншIьно особою, яка скликае Загалънi
збори, у спосiб, передбачений Наглядовою радою Банку, у строк не пiзнiше
нiж за 30 днiв до дати Iх проведення. Повiдомлення розсилас особа, яка
скликае Загальнi збори, або особа, яка веде облiк прав власностi на акцii Бавку
у разi скликання Зага:tьних зборiв акцiонерами.

Ё
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базi даних Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фонловою ришсу про
ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльriiсть з
оприлюднення реryльованоi iнформацii вiд iMeHi 1"lасникiв фондовог0 ршкуПовiдомленнrl про проведеннrI Загальнrо< зборiв мае мiстртти TaKi данi:
1) повне найменування та мiсцезнаходження Банку;

2) дата, час та мiсце (iз зазначенням номера кiмнати, офiсу або загrу, куди
мають прибути акцiонери) проведення Загальних зборiв;
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3) час початку i закiнчення реестрацiI акцiонерiв для участi у Загаrrьних
зборах;
4) дата скJIаденн;I перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах;
проектом рiшень (*pi,w кумуJIятивного
5) перелiк питань р€вом
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
6) адресу власного веб-сайry, на якому розмiщена iнформацiя з проектом
рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
7) порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть
ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв;
8) порядок участi та голосуваннrI на Загалъних зборах за довiренiстю;
9) права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 Закс,.гу
Украiни пПро акцiонернi товариства) вiд 17.09.2008 року J\Ъ514-VI, якими
вони можуть користуватися пiсля отримання повiдомлення про проведення

з

загЕuIьних зборiв, а також строк, протягом якого TaKi права можуть
використовуватися;
10) iншi данi згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.
У разi включення до порядку денного питаннJI про зменшеннrI статутного
капiтагry Банку, повiдомлення про проведення Загальних зборiв також мае
мiстити данi про мету зменшення статутного капiтагry та спосiб, у який буле
проведено таку процедуру.
Повiдомленнrl про проведення Загальних зборiв затверджуетьjя
Наглядовою радою Банку. Проект порядку денного Загальних зборiв та
порядок денний Загальних зборiв затверджуються Наглядовою радою Банку,
а в разi скJIикання позачергових Загальних зборiв на вимоry акцiонерiв у
випадках, передбачених чинним законодавством Украiни - акцiонерами, якi
цього вимагають.
KpiM того, Банк додатково надсилае повiдомлення про проведення
Загальних зборiв та проект порядку денного фондовiй бiржi, на якiй цiннi
папери допущенi до торгiв, а також не пiзнiше нiж за З0 днiв до дати
проведення Зага-пьних зборiв розмiщуе на власному веб-сайтi iнформацiю,
визначену чинним законодавством Украiни.
Загальнi Збори проводяться за рахунок коштiв Банку. У разi якщо
позачерговi Зага-пьнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв),
цей акцiонер (акцiонери) оплачус (оплачують) витрати на органiзацiю,
пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв.
9.5. Ресстрацiя акцiонерiв (ik представникiв) проводиться на пiдставi
перелiку акцiонерiв, якi мають право научасть у Загальних зборах, скJIаДеноГо
станом на 24 годиЕу за три робочих днi до дня проведеннrI Загагlьнlоt зборiв
учасникiв в порядку, встановленому законодавством про депозl,t-гарЕу систе\tу
УкраiЪи. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на }часТь у
Зага.тlьrпо< зборах, пiсля його скJIадення заборонено. АюriонеРИ :Lx
представlшки), якi беруть участь у ЗаГальrплк збораr, реестРJrIОтьСЯ iЗ

з:вначенЕям кiлькостi голосiв, яку мае кожний акцiонер. РееСТРаЦiЮ
aKuioHepiB (ix представникiв) проводить Ресстраuiйна комiсiя, яка
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призначаеться Наглядовою радою Банку, & в разi скликання позачерговID(
Зага_пьнrас зборiв на вимоry акцiонерiв у випадках, передбаченIо( чинним
законодавством УкраiЪи, - акцiонерами, якi вимагають скJIикання
позачергових Загальних зборiв.
9.6. Дкцiонери можуть передавати здiйснення своiх праS щодо участi у
Загагrьних зборах iншим акцiонерам (ix представникам) або TpeTiM особам.
Представники можуть бути постiйними або призначеними на певний строк.
Посадовi особи органiв Банку та ix афiлiйованi особи не можуть бути
представниками iнших акцiонерiв Банку на Загальних зборах. Акцiонер мас
право у буль_який час вiдкликати або замiнити свого представника на
Загальних зборах, повiдомивши про це Ресстрацiйну комiсiю та Правлiння
Банку.
Передача акцiонером cBoix повноважень iншiй особi здiйснюеться
вi,щlовiдно до законодавства УкраIни. .Щовiренiсть на право участi та
гохосуваннrI на Зага-гtьних зборах, видана фiзичною особою, посвiдчУеТься У
порядку, визначеному законодавством Украiни. ,Щовiренiсть на праВо Участi та
голосування на Загальнlлх зборах вiд iMeHi юридичноТ особи виДаеться ii
органом або iншою особою, уповноваженою на це 11 установчими
документами. .Щопускасться видача довiреностi вiд рiзних осiб, що с
акцiонерами Банку, одному представнику.
Акцiонер мас право видати довiренiсть на право участi та голосування на
Загальних зборах декiльком cBoiM представникам.
9.7. Загалънi збори мають кворум за умови реестрацii для участi у них
акцiонерiв, якi сукупно с власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосУЮчих акцiй,
якщо iнше не встановлено чинним законодавством Украiни.
9.8. Загальнi збори як вищий орган управлiння Банку мають право
розглядати та вирlшувати будь-якi питання дiяльностi Банку, KpiM тих, що
вiднесенi до виключноi компетенцii Наглядовоi Ради законом або Статутом.
9.9. До виключноi компетенцii Загальних зборiв н€lлежить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердженНя звiтiВ
про ix виконання;
2) внесення змiн до Статуту Банку;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства та змiну органiЗаЦiЙНОправовоi форми Банку;
5) прийнятгя рiшення про емiсiю акцiй;
6)прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути
KoHBepToBaHi в акцii;
7) прийнятгя рiшення про збiльшення Стаryтного капiтагry Банку;
S) прlйштгя рiшення про зменшення Статутного капiтаrry Банку;
9) прlйlяггя рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
l0) затвердкення положень про Загшrьнi збори, Наглядову раry Башqу,
Гфашiшя Башqу, а також Bнeceнrr I змiн до нiоr;
ll) затвердкеннrI положення про винагоролу членiв НагrrядовоТ раш
Башгу;
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12) затвердження звirу про винагороду членiв Наглядовоi ради Банку;
13) затвердження рiчного звiту Банку;

14) розгляд звiту Наглядовоi ради та затвердженнrI заходiв

за

результатами його розгляду;
15) розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затверркенЕя заходiв за
результатами його розгляду;
16) розподiл прибутку i збиткiв Банку з урахуванням вимог, передбачених
законодавством Украiни;
17) прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй, крlм
випадкiв обов'язкового викупу акцiй, передбачених законодавством УкраiЪи;
18) прийняття рiшення про невикористання переважного права
акцiонерами на придбання акцiй додатковоi eMiciT у процесi ik розмiщення;
19) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог,
передбачених чинним законодавством Украiни;
20) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;
21) обрання Голови та членiв Наглядовоi ради Банку, затвердженнrI умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (KoHTpaKTiB), що
укJIадатимуться з ними, встановлення розмiру ik винагороди, в тому числi
заохочув€Lльних та компенсацiйних виплат, обрання особи, яка
уповноважусться на пiдписання договорiв (KoHTpaKTiB) з Головою та членами
НаглядовоТ ради Банку;
22) rryийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Наглядовоi ради Банку за винятком випадкiв, передбачених законодавством
УкраiЪи;
23) обрання членiв лiчильноI KoMicii, прийняття рiшення про припинення
ix повноважень;
24) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину або про попередне надання згоди на вчинення такого правочину у
випадках передбачених законодавством та про вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках, передбачених законодавством;
25) лрийняття рiшення про видiл та припинення Банку, KpiM випадкiв,
передбачених чинним законодавством, про лiквiдацiю Банку, обрання
лiквiдацiйноi KoMicii, затвердження порядку та cTpoKiB .тriквiдацii, порядку
розподirry мiж акцiонерами майна, що з€lлишаеться пiсля задоволення вимог
кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
26) прийнrIт,гя рiшення за наслiдками розгляду звiry НаглядовоI ради
Банку, звiry Правлiння;
27) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку ;
28) обрання KoMiciT з припинення Банку;
29) затвердження заходiв
результатами розгляду висновкiв
аудиторськоi фiрми;
30) вирiшення iнших питань, що н€rлежать до виключноi коr,шетенцiТ
Зага:пъlпо< зборiв згiдно iз законом таlабо,Статутом таlабо Полохсешlпr про
Загальнi збори.

за
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9.10. Рiшення Загальних зборiв приймаються бiльш як трьома чвертями
голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€Lпися для участi у Загальних зборах та е
власниками голосуючих з вiдповiдного питаннrI акцiй, з наступних питань:._.
1) внесення змiн до Стаryry Банку;
2) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцi{з
3) прийнятгя рiшення про змiну типу товариства;
4) прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
5) прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Банку;
б) прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Банку;

7) прийняття рiшення про видiл та припинення Банку, про лiквiдацiю
Банку, обрання лiквiдацiйноi KoMiciT, затвердження порядку та cTpoKiB
лiквiдацii, порядку розподiлу мiж акцiонерами майн&, що з€Lпишаеться пiсля
задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансУ.
Рiшення Загальних зборiв бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд
ix загальноi кiлькостi приймаеться у випадку надання згоди на вчинення
Банком значного правочину, якщо ринкова BapTicTb майна, робiт або послуг,
що е предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi
активiв за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi Банку.
З решти питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зарееструв€Lпися для участi у Зага-гrьних зборах та с власниками
голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, KpiM випадкiв проведення
кумулятивного голосування та випадкiв, визначених чинним законодавством
УкраТни.
9.1

1-

1. Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори) скликаються щороку

га

проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Що порядку
денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi
пiдгryнктами 13), t6),26) пункту 9.9 цього Статуту.
9.t2. Yci iншi Загальнi збори, KpiM рiчних, вважаються позачерговими.
Позачерговi Загальнi збори скликаються Наглядовою радою Банку:
1) з власноi iнiцiативи;
2) на вимоry Правлiння Банку - в разi порушення провадження про
визнаннrI Банку банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
3) на вимоry акцiонерiв (акцiонера), якi на день поданнrI вимоги сукупно
е власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Банку;
4) на вимоry Нацiонального банку Украiни;
5) для прийняття невiдкладних рiшень з його под€Lльшоi дiяльностi, а
також в будь-якому iншому випадку, якщо цього вимагають iнтереси БанкУ в
рада Банку приймае рiшення про скJIикання позачерговlD(
Загшrьних зборiв або про вiдмову в такому скJIиканнi протягом 10 дriв з
моменту отримання вимоги про ii скJIикання.
Вшчrога про скJIиканн;I позачерговI,D( Загальних зборiв пода€тЬСЯ В
rшсьмовiй формi Правлiнню Банку на адресу за мiсцезна(оджеЕЕям Башсу, iЗ
зазначенням у вимозi вiдомостей, що передбаченi чинним законОДаВСтВ\,М
УкраiЪи.
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ПозачерГовi ЗагаЛьнi зборИ, якi склИкаються Наглядовою радою Банку,
мають бути проведенi протягом 45 днiв з дати отримання Банком вимоги про
Iх скликання.
Якщо цього вимагають iнтереси Банку, Наглядова рада Банку при
прийняттi рiшення про скJIиканн;I позачергових ЗагальнIrх зборiв мqже
встановити, що повiдомлення про скJIикання позачергових Загальних зборiв
здiйснюватиметься не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати ik проведення в порядку,
встановленому чинним законодавством Украiни. У такому разi Наглядоварада
Банку затверджуе порядок денний.
У разi неприйнятгя Наглядовою радою Банку рiшення про скликання
позачергових Загальних зборiв на вимоry акцiонерiв (акцiонера), якi на день
поданIUI вимоги сукупно е власниками l0 i бiлъше вiдсоткiв простих акцiй
Банку, протягом 10 днiв з моменту отримання такоТ вимоги або прийняття
рiшення про вiдмову у такому скликаннi позачерговi Загальнi збори Банку
можуть бути проведенi акцiонерами (акцiонером), якi подавали таку вимоry
вiдповiдно до чинного законодавства, протягом 90 днiв з дати надсилання
такими акцiонерами (акцiонером) товариству вимоги про ik скликання.
Рiшення Наглядовоi ради Банку про вiдмову у скликаннi позачергових
Загальних зборiв може бути оскаржено акцiонерами до суду.
дкцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори , не пiзнiше нiж за
30 днiв до дати проведення позачергових Зага:lьних зборiв розмiщують
повiдомленнrl про проведення позачергових Загальних зборiв у
заг€шьнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НацiональноТ KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку про фондовий ринок цiнних паперiв або через
особу, яка провадитъ дiяльнiсть з оприлюднення реryльованоi iнформачiТ вiл
iMeHi учасникiв фондового ринку. У випадку допущення акцiй Банку до торгiв
на фондовiй бiржi (бiржах) акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi
збори, додатково надсилають повiдомлення про проведення позачергових
Загальних зборiв та проект порядку денного вказаним фондовим бiржi
(бiржам). Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв на
вимоry акцiонерiв повинне мiстити данi, передбаченi законодавством УкраiЪи,
а також адресу, на яку акцiонери можуть надсилати пропозицii до проекту
порядку денного позачергових Загальних зборiв .
Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв
затверджуеться акцiонерами, якi скликають Загальнi збори
9.13. Кожний акцiонер мае право внести пропозицii щодо питань,
вкJIючених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також щодо HoBI,D(
кандидатiв до скJIаду органiв управлiннrl та контроJIю Банку, кiлькiсть якID( не
може перевицryвати кiлькiсного скJIаду кожного з органiв.
ПропозицiI вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведеЕня
_-л--:_ --_-л_-:-3ага-rьшоt зборiв, а щодо кандидатiв до скJIад/ органlв упрzlвлlюш та коIfгро-lю
Банrгу- - не пiзнiше нiж за 7 днiв до дати проведення Загапьншх зборiвПропозицii щодо кандидатiв у LIIени НаглщовоТ рши Банц, }l€lютъ
rriстlлти iнформаuiю про те, чи с запропонований кандидат гrредставникоv
.Llена
акчiонера (акчiонерiв), або про те, що кандидат пропонусться на посаду
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нез€Lпежного члена. Iнформацiя, визначена у
пропозицiях щодо членiв Наглядовоi ради Банку вiдповiдно до цього абзацу,
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обов'язково включаеться до бюлетеня для кумулятивного голосувак.-Iя
напроти прiзвища вiдповiдного кандидата.
Рiшення про включення пропозицiй до проекту порfдку денного та
затвердженнrI проекту порядку денного приймасться Наглядовою радою
Банку, а в разi скликання позачергових Загальцих зборiв на вимоry акцiонерiв,
у випадках, передбачених законодавством Украiни, - акцiонерами, якi цього
вимагають, не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати проведення Загальних зборiв, а
щодо кандидатiв до складу органiв управлiння та контролю Банку - не пiзнiше

нiж за 4 днi до дати проведення Загальних зборiв.
Пропозицii акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно с власниками 5 або бiльше
вiдсоткiв простих голосуючих акцiй, вносяться до проекту порядку деннrj ]о
Загальних зборiв обов'язково.
У разi подання акцiонером пропозицii до проекту порядку денного
Загальних зборiв щодо дострокового припинення повноважень Голови
Правлiння Банку одночасно обов'язково подаеться пропозицiя щодо
кандидатури для обрання Голови Правлiння Банку або призначення особи, яка
тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Про змiни у проектi порядку денного Загальних зборiв держателi iменних
Акцiй повiдомляються не пiзнiше нiж за 10 днiв персон€tльно шляхом
направлення засобами поштового зв'язку повiдомлення про змiни у проектi
порядку денного рекомендованим листом з повiдомленням про вручення :Ia
адресу мiсцезнаходження (мiсчя проживання) держателя iменних акцiй.
Повiдомлення про змiни у проектi порядку денного надсиласться кожному
перелiку акцiонерiв, складеному
порядку,
акцiонеру, з€вначеному
встановленому законодавством про депозитарну систему УкраiЪи, на дату,
визначену Наглядовою радою Банку. Не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
проведення Загальних зборiв розмiщус на власному веб-сайтi вiдповiдну
iнформацiю про змiни у порядку денному Загальних зборiв в мережi IHTepHeT.
,.Що дати проведення Загальних зборiв Банк повинен надати акцiонерам
можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень
з питань порядку денного, за мiсцезнаходженням Банку у робочi днi, робо.:-:й
час та в доступному мiсцi, а в день проведення Загальних зборiв - також у
повiдомленнi про проведення Загальних зборiв
мiсцi ik проведеннrI.
(номер кiмнати,
мiсце для ознаиомленнrI
ознаиомленнrI (номер
кlмнати,
вкЕвуються конкретно визначене мlсце
офiсу тощо) та посадова особа Банку, вiдповiда;rьна за порядок ознайомлення
акцiонерiв з документами
У разi внесенIlя змiн до проекry порядIсу денною або виправленЕя
помилоц змiни до документiв, пов'язанlо< зi змiнапtи проекгу порядсу
д€нн9lр, вЕосяться не пiзнiше, нiж за 10 дriв до дати проведенЕя Зага.тьнrх
борЬ, а щодо кандидатiв до скJIа.ry органiв управлiння та коЕгрJIю Баку пiзнiше
знiше нiж за 4 днi до дати проведення Загапьнrц зборiв.
Загаrьнi збори не вправi приймати рiшенrrя з пктань, не вкJIючеЕЕх до
поряJIIсу денного, KpiM питанъ змiни черговостi розгля.ry питань поряд(у

в

У

a-

в

2з

t

денного та оголошення перерви у ходi Загшtьних зборiв до наступного дря.
Загальнi збори пiд час ik проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду
питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi
розгляду питань порядку денного буд. вiддано не менше трьох чвертей голосiв
акцiонерiв, якi зарееструв€lлися для участi у Загальних зборау.
9.I4. Головуе на Загальних зборах Голова Наглядовоi ради Банку або член
НаглядовоТ ради Банку чи iнша особа, уповноважена Наглядовою радою
Банку. Функцii секретаря Загальних зборiв виконуе Корпоративний секретар
чи iнша особа, уповноважена Наглядовою радою Банку. Повноваження
Реестрацiйноi KoMiciT за договором можуть передаватися депозитарнiй
ycTaHoBi. У такому разi головою Реестрацiйноi KoMicii е представrlик
депозитарноi установи, яка надае Банку додатковi послуги, зокрема щодо
виконання функцiй Реестрацiйноi комiсiI.
9.15. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного
проводиться виключно з використаннrIм бюлетенiв для голосування, KpiM
Загальних зборiв шляхом заочного голосування (опиryвання) та голосування
з питань, передбачених чинним законодавством. Голосування на Загальних
зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос, KpiM
випадкiв проведення кумуJlятивного голосування. Бюлетень для голосування
(KpiM кумулятивного голосування) повинен мiстити:
1) повне найменування Банку;
2) дату i час початку проведення Загальних зборiв;
3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рiшення з цього
питаннrI;
4) варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти",

J.

"утримавa"");
5) застереження про те, що бюлетень мае бути пiдписаний акцiонерЬм
(представником акцiонера) iз зчвначенням прiзвища, iMeHi та по батъковi
акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичноТ особи у pmi,
якщо вона е акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень
вважаеться недiйсним;
6) зазначення найменування або iMeHi акцiонера, iMeHi його представника
(за наявностi) та кiлькостi голосiв, що йому н.uIежать.
Бюлетень для голосування засвiдчуеться в порядку та спосiб,
установленi рiшенням Загшtьних зборiв.
Бюлетенi для голосуванIIя, в тому числi для кумулятивного голосуванI{я,
засвiдчуються головою РесстрацiйноТ KoMicii. Якщо бюлетень для голосування
скJIадаеться з кiлькох аркушiв, засвiдчуеться кожна cTopiHKa бюлетеня.
Кулrулятивне голосування з питання обрання членiв органiв управлiння
та контроJIю Банку проводиться тiльки з використанням бюлетенiв для
юлосув:lння, форма i текст яких затверджуеться Наглядовою радою Баш.у не
пiзвiше rriж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрашя
кан.щдатiв до скпад/ органiв управлiнIIя Ta,KoHTpoJпo Банкry - не пiзпiше пi:к
за 4.щi до дати цроведення Загальштх зборiв, а в разi скJIиканЕя позачерповЕх
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законодавством Украiни, - акцiонерами, якi цього вимагають.
Бюлетень для кумулятивного голосування повинен мiстити:
1) повне найменуваннrI Банку;
2) джу i час початку проведенrrя Загальнlтх зборiв;
3) перелiк кандидатiв у члени оргаЕу управлiння та контролю Банку iз
зЕвначенням iнформацii про них вiдповiдно до вимог, встановлених
Нацiональною комiсiею з цiннlтх паперiв та фондового ринку;
4) мiсце для з€вначення акцiонером (представником акцiонера) кiлькостi
голосiв, яку BiH вiддае за кожного кандидата;
5) застереження про те, що бюлетень мас бути пiдписаний акцiонером
(представником акцiонера) iз з€вначенням прiзвища, iMeHi та по батьковi
акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичноТ особи у разi,
якщо вона е акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень
вважасться недiйсним;
6) зазначення кiлькостi голосiв, що н€tлежать кожному акцiонеру.
У разi якщо бюлетень для голосуваннrI скJIадаеться з кiлькох аркушiв,
сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписуеться
акцiонером (представником акцiонера).
Бюлетень для голосуваннrI визна€ться недiйсним у разi, якщо:
1) BiH вiдрiзняеться вiд офiчiйно виготовленого Банком зр€вка;
2) на ньому вiдсутнiй пiдпис (пiдписи) акцiонера (представника
акцiонера);
3) BiH скJIадаеться з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
4) акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або
позначив бiльше одного BapiaHTa голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнаеться недiйснйм
у разi, якщо акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу
кiлькiсть голосiв, нiж йому н€шежить за таким голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними з вищез€вначеrlIIх
пiдстав, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
9.16. Пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку
голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням
проведеннrI голосування на Загальних зборах, надае Лiчильна комiсiя, яка
,е

t

t'

обираеться Загальними зборами. Повноваження ЛiчильноТ KoMicii за
договором можуть передаватися депозитарнiй ycTaHoBi, яка надае Банку
додатковi послryги, зокрема щодо виконання функцiй Лiчильноi KoMicii.
Що обрання Лiчильноi KoMicii пiдрахунок голосiв на Загальних зборах,
роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань,
пов'язан}D( iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборэ.х,
нада€ тимtIасова Лiчильна комiсiя, яка формусться Наглядовою радою Банц'
(в разi ск.Iикання позачергових Загапьних зборiв на вимоry aKuioHepiB у
випадках, передбаченIо( чинним законодавством Украiни - акцiонералtи, якi
цьою вшrагшоть).
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скликання позачергових Загальних зборiв
на вимоry акцiонерiв у випадках, передбачених чинним законодавством
Украiни - акцiонери, якi цього вимагають) визначае першим питаннrIм порядку
денного Загальних зборiв питання про обрання Лiчильноi KoMicii.
9 .17 . За пiдсумками голосуваннrI складаеться протокол;що пiдписуеться
BciMa членами ЛiчильноТ KoMicii, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi
передачi повноважень ЛiчильноТ KoMiciI депозитарнiй ycTaHoBi, з якою
укJIадений договiр про надання послуг, зокрема щодо виконання функцiй
Лiчильrrоi KoMiciT, протокол про пiдсумки голосування пiдписуе представн;iк
цiеi депозитарноi установи. У протоколi про пiдсумки голосування (KpiM
кумулятивного голосування) зазначаються
1) дата проведення голосування;
2) питання, винесене на голосування;
З) рiшення i кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо кожного
кожного питання порядку денного, винесеного на
проекту рiшення
голосування;
4) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi;
5) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними.
У протоколi про пiдсумки кумулятивного голосування з€вначаються:
1) дата проведення голосування;
2) кiлькiсть голосiв, отриманих кожним кандидатом у члени органу
управлiннrl та контролю Банку;
3) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi;
4) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними.
Рiшення Загальних зборiв вважаеться прийнятим з моменту складення
протоколу про пiдсумки голосування. Пiдсумки голосування оголошуються на
Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. Пiсля закри,iтя
Загальних зборiв пiдсумки голосування доводяться до вiдома акцiонерiв
протягом 10 робочих днiв шJuIхом розмiщення на власному веб-сайтi Банц,в
мережi IHTepHeT. Протокол про пiдсумки голосування додасться до протоколу
Загальних зборiв.
Протокол Загальних зборiв складаеться протягом 10 днiв з моменту
закриття Загальних зборiв та пiдписуеться головою i секретарем Загальних
зборiв.
Протокол Загальних зборiв, пiдписаний головою та секретарем Загальних
зборiв, зшиваеться, скрiплюеться пiдписом Голови Правлiння Банку та
печаткою Банку.
У випадках, передбачених чинним законодавством Украiни, справжнiсть
пiдписiв голови та секретаря Загальних зборiв на Протоколi Загальних зборiв
нотарiально засвiдчуеться.
випадIry якщо 100 вiдсоткiв акцiй Баrшсу належить одIому
9.18.
ащiонеру - повнов€DкенЕя Загальнlоr зборiв, перлбаченi ггуrlсгом 9.9. cTaTTi 9
IЕою Статуry та внутрiцшriми дохryментами, Баrпсу, здiйснrошться АщiоЕером
Башсу оддоосiбно, цри цъому положенЕя cTaTTi 9 щою Статуry щодо порядry
ск,IЕкаЕЕя та цроведеlпrя Загшънlж зборiв не застосов)rються.
:

з

&

У
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питань, що нuLпежать до компетенцiI
Загальних зборiв, оформлюсться письмово (у формi рiшення), пiдписуеться

Рiшення Акцiонера Банку

Акцiонером Банку (його належним чином уповноваженим представником) та
засвiдчуеться печаткою Банку або посвiдчуеться нотарiально. Таке рiшення
Акцiонера Банку мае статус протоколу Загальних зборiв учасникiв Банку.
Обрання персонuLльного складу Наглядовоi ради Банку здiйснюеться без
застосування кумулятивного голосування.
10.

нАглшовА рАдА БАнку

10.1. Наглядова рада Банку е колегiальним органом Банку, що здiйснrое

контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, захист прав вкладникiв, iнших
кредиторiв та учасникiв Банку. Наглядова рада Банку не бере участь в
поточному управлiннi Банком.
10.2. Наглядова рада Банку дiе на пiдставi Стаryту Банку та Положен}uI
про Наглядову раду Банку, яке затверджуеться Загальними зборами.
10.3. .Що виключноi компетенцii Наглядовоi ради Банку нЕLпежить:
1) затвердження стратегii розвитку Банку вiдповiдно до основних
напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами;
2) затвердження бюджеry Банку, у Torury числi бюджету Пiдроздiлry
внутрiшнъого аудиту, та бiзнес-плаrtу розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiТ та полiтики управлiння ризиками,
процедури управлiння ними, а також перепiку ризикiв, ix граничних розмiрiв;
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку
та контролю за iT ефективнiстю;
5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками;
6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7) визначення джерел капiтшliзацii та iншого фiнансування Банку;
8) визначеннrI кредитноi полiтики Банку;
9) визначення органiзацiйноi структури Банку, у ToInry числi Пiдроздiлry
внутрiшнього аудиту;
10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, KpiM тих, що вiднесенi до виключноi
компетенцii Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядовоi ради переданi
для затвердження Правлiнню Банку;
11) призначення i звiльнення (обрання та припинення повноважень)
Голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiJrу вIryтiшнього ау4иту Башсу;
12) затвердження ПоложеннrI про винагоролу членiв Прашiння Баrпсу;
13) затвердження звiry про винагороду членiв Правлiнrrя Бшrку;
14) розгляд звiry Правлiння та затвердження заходiв за pe:lyJbтaтa!{E його
,

розгJIяду;

15) здiйснення кон1роJIю за дiяльнiстю Прашriшя Башс5r, впеоеЕЕl
пропозицiй щодо il вдосконаленIuI;
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16) визначення порядку роботи та планiв Пiдроздiлу внутрiшнього аудиту
i контроль за його дiяльнiстю;

17)визначення аудиторськоi

l

_

фiрми (аулитора) для

проведеннrI

аудиторськоi перевiрки за результатами поточного таlабо минулого (минулих)
року фокiв); затвердженнrl умов договору, що укJIаtlаеться з нею,
встановлення розмiру оплати послуг;
18) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка
рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього;
19) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним Банком
Украiни та iншими органами державноi влади та управлiння, якi в межах
компетенцii здiйснюють нагляд
дiяльнiстю Банку, Пiдроздiлом
внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення
зовнiшнього аудиту;
20) прийняття рiшення щодо створення iнших юридичних осiб, дочiрнiх
пiдприемств та участi в них, Тх реорганiзацii та лiквiдацii, створення
вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження ix cTaTyTiB i положень;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв,
KoHTpaKTiB, що укладаються з чJIенами Правлiння Банку та працiвниками
ПiдроздiJry внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру ikHboi винагороди, у
ToInry числi заохочувЕLпьних та компенсацiЙних виплат;
22) здiйснення контролю за свосчаснiстю надання (опублiкування)
Банком достовiрноi iнформацii про його дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, опублiкування банком iнформачiТ про принципи (кодекс)
корпоративного управлiння Банку;
23) скликання Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного Загальних
зборiв, прийняття рiшення про дату iх проведення та про включе}. ш
пропозицiй до порядку денного, KpiM скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
24) повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до
законодавства;
25) формування тимчасовоТ лiчильноi KoMicii у разi скликання Загальних
зборiв Наглядовою радою;
26) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
27) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Зага_пьних зборiв у випадках, встановлених законодавством;
28) прийtulття рiшення про емiсiю Банком цiнних паперiв, KpiM акцiй;
29) прийняття рiшення про викуп розмiщених банком цiнних паперiв,

за

2l)

,

a-

KpiM

аlщй;
30) затвердженнrI ринковоТ BapTocTi майна

у

випадкaD(, передбаченrоr

законодавством;
31) злiйсненнrl щорiчноi та перiодичноi оцiнки ефекшвностi
НаглядовоIради та Правлiння в цiлому та членiв Наглядовоiрашл та
окремо, KoMiTeTiB Наглядовоi ради (у p*i ii створе"*), пiлрозлLтiв
оцiнки вiдповiдностi членiв Наглядовоi ради та Правrriшrя,
пiдроздiлiв контроJIю, головного бухгалтера та засч/пника

дr*тьностr
Правrirшrя
коЕтролю,

керЬшшiв
ГОЛОВЕОГО
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бухгалтера квалiфiкацiйним вимогам, а члена НаглядовоТ ради (незалежного
директора) також вимогам щодо його нез€rлежностi, оцiнки колективноi
придатностi Наглядовоi ради та Правлiння;
групах, в тому числi
32) вирiшення питань про участь Банку
промислово-фiнансових та iншлrх об' еднаннях;
33) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарноi та/або
клiринговоi установи та затвердження умов договору, що укJIадаеться з нею,
встановленнJI розмiру оплати посJIуг;
З4) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозицiТ
акцiонерам про придбання напежних iM акцiй;
35) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком
особами;
36) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Банку або
Ешена Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимtIасово здiйснюватиме повноваженнrI Голови Правлiння Банку ;
37) затвердження Положен}Iя про внутрiшнiй аудит Банку
38) обрання реестрацiйноi KoMiciI, за винятком випадкiв, встановлених
чи}Iним законодавством Украiни;
39) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на

у

}.

отримання дивiдендiв, порядку

a-

та

cTpoKiB виплати

в межах

cTpoKiB,

визначених Статутом та чинним законодавством Украiни;
40) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв та MaIoTb право на участь у
Загальних зборах;
41) прийняrтя рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановленнrl_розмlру
оплати його послуг;
42) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину або про надання попередньоi згоди на вчинення значного
правочину у випадках, передбачених чинним законодавством та прийняття
рiшень про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого с
заiнтересованiстъ, вiдповiдно до законодавства;
43) надсилання оферти акцiонерам у випадках i порялrry, визначеноIчtу
законодавством;
44) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними збораiии
таlабо визначених цим Стаryтопл
Питання, що нuulежать до викJIючноТ компетенцii Наглядовоi ради Банку
не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, l9iM Загшtьнrоr збррiв, за
винятком випадкiв, встановлених Законом Уrgаilш <<ГIро aщioHepHi
товариства>> таlабо Законом УкраiЪи <<Про банки i банкiвсьхry лiяльнiсть>>.
Наглядова рада Банку ма€ право прийняти рiшешrя шро винесенЕя на
розгJlяд Загальнlос зборiв будь-якою Iштання, яке BilEreceHo до fr вшлощоТ
компетенцii.
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10.4. Члени Наглядовоi ради Банку обираються акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв або рiшенням единого акцiонера (у разi, якщо
BciMa акцiями Банку володiе один акцiонер) на строк не бiльший нiж три роки.
Особи, обранi членами Наглядовоi ради Банку, можуть переобиратися
необмежену кiлькiсть разiв з урахуваннrII\{ вимог чинного зqIонодавства щодо
незчшежних членiв НаглядовоI ради (незалежних директорiв). Член Наглядовоi
ради Банку повинен виконувати своi обов'язки особисто i не може передавати
власнi повноваження iншiй особi.
10.5. Членом Наглядовоi ради Банку може бути лише фiзична особа. Член
Наглядовоi ради Банку не може бути одночасно членом Правлiння Банку, а
також обiймати iншi посади в Банку на умовах трудового договору (контракту)
або надавати послуги Банку вiдповiдно до цивiльно-правового договору.
,.Що складу Наглядовоi ради Банку обираються акцiонери або особи, якi
представляють TxHi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та незалежнi
директори.
Наглядова рада Банку не менш як на одIry третину мае складатися з
нез€Lлежних директорiв, при цьому кiлькiсть яких мае бути не менше трьох
осiб.
Не менше половини членiв Наглядовоi ради Банку повиннi мати досвiд
роботи у банкiвському таlабо фiнансовому ceKTopi
Члени Наглядовоi ради Банку повиннi мати вищу ocBiTy.
10.6. Пiд час обрання членiв Наглядовоi ради Банку разом з irrформацiею
про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера,
розмiр пакета акцiй, що йому н€Lпежить) у члени Наглядовоi ради БанкУ в
бюлетенi для кумулятивного голосування зазначаеться iнформацiя про те, чи
е такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв
(iз зазначенням iнформацii про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи е BiH
обраного
кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути
припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень
усього скJIаду НаглядовоТ ради Банку. У такому разi рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядовоi ради Банку приймаеться Загальними зборе^;и
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зарееструвЕLпися для участi у
Загальних зборах. I_{e положення не застосовуеться до права акцiонера
(акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядовоi ради
Банку, замiнити такого представника - члена Наглядовоi рали Банку.
Член Наглядовоi ради Банку, обраний як представник акцiонера або грУПи
акцiонерiв може бути замiнений таким акчiонером або групою акчiонерiв у
булъ-жий час.
10.8. Про обрання, припинення повноважень Голови та членiв Рада Банк
Iшсьмово повiдомляс Нацiональний банк Украiни, Фонд гарантування вкладЬ
фiзичшоr осiб та розкривае iнформацiю на ринку цiнних паперiв. Банк пqце€

Нацiонаrrьному банку у порядц, ним встановленому, документи мя
поюдження (попереднього погодження), на посади Голови та членiв Ради
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БанкУ (кандидатiв на посадИ ГоловИ та членiв РадИ Банку), Банк у разi
прийнятгя Нацiона-гlьним банком рiшенrrя про вiдмову в погодженнi на посаду
голови та члена Ради Банку забезпечуе обрання iншоi особи на цю посаду
протягом трьох мiсяцiв iз дня отримання повiдомлення Нацiонального банку
про вiдмо"у u погодженнi. Повноваження Голови/члена Радй, кандидатуру
вiдмовився погодити Нацiональний банк Украiъи припиняються з
"*о.о
моменту отримання Банком вiдмови Нацiонального банку у погодженнi,
вiдцова у погодженнi Нацiональним банком кандидатури на посаду Голови та
члена РадИ БанкУ е пiдставоtО розiрватИ з ниМ цивiлъно - правовий договiр

}

(контракт).

повноваження члена Наглядовоi ради Банку дiйснi з моменту його
погодження НацiонаJIьним банком. У разi замiни члена НаглядовоТ ради Баrl.tу
- представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена НаглядовоI ради
Банку припиняються, а новий член Наглядовоi Ради Банку набувае
банком,
tIовноважень з моменту погодження його кандидатури Начiонzlltьним
повiдомленнrl про замiну члена Наглядовоi Ради Банку - представника
акцiонерч ,rо""""о мiстити iнформацiю про нового члена НаглядовоТ ради
Банку, який призначасться

вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi

"u,uri"y
(найЙенуuu""Ъ1 акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому
n-.*"i" або iM сукупно належить). Таке письмове повiдомлення

l

протягом одного робочого дня
розмiщуеться Банком на власному веб-сайтi
пiсля його отримання Банком.
Акцiонер (акчiонери), представник якого (яких) обраний членом
як
Наглядовоi ради Банку, може обмежити повноваження свого представника
члена Наглядовоi ради Банку.
10.9. Акцiонери та .член Наглядовоi .Rал1 Р,т:r__т,й е ixHiM
представником, несуть солцарну вiдповiдалънiсть за вiдшкодування збиткiв,
.ч"дч""* Банку таким членом Наглядовоi ради Банку,
10.10. Обрання членiв Наглядовоi ради Банку здiйснюетъся виключно
шляхом кумулятивного голосування, за винятком випадку, коли Банк с
акцiонерним товариством з одним акцiонером,
кiлькiсний i*чд Наглядовоi ради Банку визначаетЬСЯ ЗаГаЛЬНИ'"iИ
зборами.

э

наглядова рада Банку обираеться Загальними зборами з числа акцlонерlв
Банку, ik предСтавникiв та незzшежних членiв (незалежних директорiв) у
кiлькостi не менше п'яти осiб на строк не бiльший нiж три роки,
ЯкщО кiлькiсть членiв НаглядоЪоi ради Банку, повноваженнrI яких дiйснi,
становить менше половини ri кiлькiсного скJIаду, обраного Загшlьними
Загальнi збори
зборами, БанК протягоМ трьох мiсяцiв мае скJIикати позачерговi
лляобранIIrI всьОго скJIадУ Наглядовоi ради Банку,
з
10.11. Голова Наглядовоi ради Банку обираеться Загальними збораrш
tшсла членiв Наглядовоi ради Банку простою бiльшiстю голосiв акцiонерЬ, ,Ki
сд{ного
зарееструв€tлися дJIя участi у Загальних' зборах, або рiтпенн,шr
акчiонф 0 разi, якщо BciMa акцiями Банку володiе один aKuioHep).
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Голова Наглядовоi ради Банку органiзовуе iT робоry, скликас засiдання
НаглядовоI ради Банку та головуе на них, вiдкривае Загальнi збори,
органiзовуе обрання секретаря Зага_гlьних зборiв, здiйснюс iншi повноваження,
передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду Банку.
разi неможливостi/дострокового припинення вик9нання Головою
Наглядовоi ради Банку cBoik повноваженъ його повноваження здiйснюе один
iз членiв НаглядовоТ ради Банку за iT рiшенням.
10.12. Наглядова рада Банку скликаеться за потребою, €uIе не рiдше
одного разу на квартал. Засiдання НаглядовоI ради Банку скликаються за
iнiцiативою Голови Наглядовоi ради Банку або на вимоry члена НаглядовоI
ради Банку або Правлiння Банку, або члена Правлiння Банку, або на вимоry
Нацiонального банку УкраТни.
10.13. У засiданнi Наглядовоi ради Банку на ii запрошення з правом
дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або
iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав
колективний договiр вiд iMeHi трудового колективу.
10.14.Засiдання Наглядовоi ради Банку е правомочним, якщо в ньому бере
участь бiльше половини iT складу.
10. 15. На вимоry Наглядовоi ради Банку в if засiданнi беруть участь члени
Правлiння
10.16. Рiшення Наглядовоi ради Банку приймаеться простоlо бiльшiстю
голосiв членiв НаглядовоТ ради Банку, якi беруть участь у засiданнi та мають
право голосу.
10.17. Кожен член Наглядовоi ради Банку мае один голос, передача свого
голосу iншому члену Наглядовоi ради Банку забороняеться.
Наглядова рада Банку може приймати рiшення шляхом проведення
заочного голосування (опиryвання).
Рiшення Наглядовоi ради Банку оформлюеться протоколом протягом
п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядовоi ради
Банщу пiдписуеться головуючим на засiданнi.
Секретар Наглядовоi ради Банку призначаеться рiшенням НаглядовоТ
ради Банку. Секретарем Наглядовоi ради Банку може бути як член Наглядовоi
ради Банку, так i особа, що не входить до складу Наглядовоiради Банку. Якщо
секретарем НаглядовоТ ради Банку призначено особу, що не е членом
Наглядовоi ради Банку, вона мае право бути присутньою на засiданнrtх
Наглядовоi ради Банку без права голосу.
Кожен член НаглядовоТ ради Банку мае право отримати копiю або витш з
рiшення Наглядовоi ради Банку з будь-якого питання. Копii або gитш з
рiшення Наглядовоi ради Банку мае право засвiдчувати Голова Правлiшя
Баlrrсу. Проmколи засiдань зберiгаються у секретаря Наглядовоi рашr Баг-v
або iнп6[ )дIовноваlкеноi Головою Наглядовоi ради Банку особи.
10.18. Наглядова рада Банку може утворювати постiйнi чи тrплчrcовi
комiтети з ЕIисла i]'членiв дJIя вивченЕя i пiдютовки питztнь, що налехсатъ до
компетеЕцiТ Наглядовоi ради Банку.
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l

-

Ё

,е

:

з2

Наглядова рада Банку приймае рiшення з питань, що напежать до
компетенцii KoMiTeTy з питань аудиту i KoMiTery з виI{агород викJIючно на
пiдставi i в межах пропозицiй вiдповiдного KoMiTery. Якщо Наглядова рада
Банку вiдхилила пропозицiю KoMiTery, вона зЕвначае мотиви свого рiшення i

розгляду.

передае його KoMiTeTy для повторного
о*
Наглядова рада Банку за пропозицiею Голови Наглядовоi ради Банку у
встановленому порядку мае право обрати Корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар е особою, яка вiдповiдас за взаемодiю Банк1. з
акцiонерами таlабо iнвесторами.

10.19. Загальнi збори можуть в будь-який час переобрати Голову
НаглядовоТ ради Банку простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що
зарееструв.Llrись для участi у Загальних зборах. Новий Голова НаглядовоТ ради

Банку обираеться з числа членiв НаглядовоТ ради Банку.
Загальнi збори вправi прийняти в буль-який час i з будь-яких пiдстав
рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядовоi ради
Банку. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень

може прийматися тiльки стосовно Bcix членiв Наглядовоi ради Банку, за
викJIюченням випадку коли BciMa акцiями Банку володiе один акцiонер.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена НаглядовоI ради

.

''

припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за
два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядовоi ради за
станом здоров'я;
3) в разi набрання законноi сили вироком чи рiшенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключае можливiсть виконання обов'язкiв члена
Наглядовоi ради;
4) в разi cMepTi, визнання його недiсздатним, обмежено дiездатним,
безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5) у разi отриманшI Банком письмового повiдомлення про замiну члена
НаглядовоI ради, який с представником акцiонера.
10.20. У разi якщо нез€Lпежний .tлен НаглядовоТ ради Банку (незалежний
директор) протягом строку cBoik повноважень перестае вiдповiдати вимогам,
встановленим чинним законодавством Украiни щодо нез€Lлежних членiв
НаглядовоI ради Банку, BiH повинен скласти своi повноваження достроково
шляхом подання вiдповiдrlого письмового повiдомлення Банку.

10.21. Члени Наглядовоi ради вступають на посади в поря.fк},
визначеноN{у чинним законодавством Украiни, зокре\lа Hop\laTI,1BHo-

правовлl}{и актами Нацiонального банку УкраТни.
|0.22, Iншi питання дiяльностi НаглядовоТ ради Банкr,. не вi:обра;кенi в
цьо\п, CTaryTi, реryлIоються Положенням про Наг"чядов1, рад, Бенкr та

чIlншl}l законодавством.

11.

прАвлIннrI БАнку

33

11.1. Правлiння Банку е колегiальним виконавчим органом Банку, який
здiйснюе поточне управлiння Банком.
Що компетенцiI Правлiння Банку належить вирiшення Bcix питань,

з

керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, KpiM питань, що
н€rлежать до викJIючноi компетенцii Загальних зборi'в Ф Наглядовоi ради
пов'язаних

Банку.
Правлiння пiдзвiтне Загальнлrм зборам i Наглядовiй радi Банку.
Правлiння Банку дiе вiд iMeHi Банку в межах, передбачених чинниN{
законодавством Украiни та цим С татутом. Правлiння Банку дiе на пiдставi
Статуту Банку та Положення про Правлiння Банку.
|1.2. Голова Правлiння Банку признача€ться Наглядовою радою Банку за
пропозицiею Голови НаглядовоТ ради Банку або iншого члена НаглядовоТ ради
Банку строком не бiльше як нiж на три роки. Голова Правлiння Банку вступае
на посаду пiсля його погодження Нацiон€Lпьним банком УкраiЪи. Члени
Правлiння Банку призначаються на посаду Наглядовою радою Банку за
пропозицiеrо Голови Правлiння Банку.
Голова Правлiння Банку повинен мати досвiд роботи у банкiвськс..dу
таlабо фiнансовому ceкTopi не менше п'яти poKiB у сукупностi, у тому числi на
керiвних посадах - не менше трьох poKiB.
11.3. Кiлькiсний склад Правлiння Банку визначасться НаглядовоIо радою
Банку, Еrле не може бути менше трьох осiб. ,.Що складу Правлiння Банку входять
Голова Правлiння Банку, його заступники та iншi члени Правлiння Банку.
Головою i членами Правлiння Банку можуть бути буль-якi фiзичнi особи, якi
мають повIIу цивiльну дiездатнiсть, не е членами Наглядовоi ради Банку,
перебувають у трудових вiдносинах з Банком та вiдповiдають наступним
вимогам:
1) мають повну вищу ocBiry в галузi економiки, менеджмеI,-у
(управлiння) або права;
2) MaroTb доовiд роботи у банкiвському таlабо фiнансовому ceкTopi у
сукупностi не менше трьох poKiB;
3) мають бездоганrry лiлову репутацiю.
1

1.4.

Правлiння Банку:

попередньо розгJIядае Bci питання, що пiдлягають розглялу Загальними
зборами Наглядовою радою Банку, готуе
зв'язку з цим необхiднi
документи, в т.ч. проект бюджету Банку, стратегii та бiзнес-плану розвитку
Банку;
2) органiзуе виконанFIя рiшень Загальних зборiв i НаглядовоТ ради Банl,у,
реалiзацiю стратегiТ та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) вирiшус питання поточного управлiння роботою Банц, його
пiдроздiлiв, забезпечус виконання покладених на них завдань;
4) визначае форму та встановлюе порядок монiторинry riя-rьностi Банкr,:
1)

i

у

i

5) реалiзуе стратегiю та полiтику управлiння ризика_\lи.

затвер.]rкеrý,
Наглядовою радою Банку, забезпечус впровадженнJI процед-р вIllIв-Iенttя.
оцiнки, контролю та монiторинry ризикiв;

з4

6) форопус визначену Наглядовою радою Банку органiзацiйну структуру
Банку;
7) забезпечуе безпеку iнформацiйних систем Банку систем, що
застосовуються для зберiганнrl активiв клiентiв;
8) гоryе 11ропозицii щодо под€Lльшого розвитку Банку, вiд[криття дОЧiРНiХ
пiдприемств та вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй, вiддiленЬ, ПРеДСТаВНИЦТВ
тощо);
9) приймае рiшення з заг€шьних питань проведення операцiЙ БанКУ,
iнших пиТаНЬ
бухга.гlтерського облiку, укладення мiжбанкiвських угод
дiяльностi Банку;

i

t

i

10) розглядае питання, якi Голова Правлiння Банку або iнШi ЧЛеНИ
правлiння Банку вважають за доцiльне члt необхiдне передати на колегi€lJIьне
вирiшення Правлiння Банку;
11) гоryе для затвердження Загальними зборами рiчний звiт i баЛаНС
Банку;

|2) приймае рiшення про списання дебiторськоI заборгованостi, що

визнана безнадiйною;

a_

1З) iнформуе Наглядову раду Банку про показники дiяльностi Банrсу,
виявленi порушеннrI законодавства УкраiЪи, внутрiшнiх положень Банку та
про буль-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого
погiршення, про piBeHb ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
14) розробляе положення, що регламентують дiяльнiсть сТрУкТУРНИХ i
вiдокреМлениХ пiдроздiлiВ БанкУ згiднО iЗ стратегiею розвитку Банку,
затверджус положення, правила, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi
докуменТи Банку, попереднъо погоджуе вIIутрiшнi нормативнi документи
Банку, затвердЖеннЯ якиХ вiднесенО до компетенцiТ Наглядовоi ради Банку,
15) погоджуе укJIадання договорiв та iнших правочинiв з урахуванням
вимог Статуту та внутрiшнiх нормативних документiв Банку, попередне
погодженнJI укJIадення договорiв та iнших правочинiв, коли прийнятгя
рiшення про укладення певних договорiв та iнших правочинiв вiднесено до
компетеНцii НаглЯдовоi РадИ БанкУ або Загальних зборiв/Акцiонера Банку;
1б) вирiшуе iншi питаннJI, пов'язанi з управлiнням поточноIо дiяльнiстю
Банку, KpiM питань, що н€шежать до виключноТ компетенцii Загальних зборiв i
Наглядовоi ради Банку.
l1.5. Рiшеннrl Правлiння Банку, прийнятi в межах його компетенцiТ, с
обов'язковими для виконання BciMa працiвниками Банку.
1.6. Правлiння Банку правомочне вирiшувати питаннrI, якi поданi на
його розгляд, якщо в засiданнях приймають участь не менШе нiЖ двi TpeTix
членiв Правлiнrrя Банку. Рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв
ч,rенiв Правлiння Банку,
разi piBHoi кiлькостi голосiв голос Голови
Праь.riння Банку е вирiшальним. При незгодi з прийнятим рiшення\{ члени
Правriнrrя БанкУ маютЬ правО висловиТи своЮ ДумкУ Наг.цядовiй pari Банц,

У

та Зага,rьним зборам.

ЗасiданНя Правлiння БанКу провоДятьсЯ за необХiднiстю, €ше не рi:ше
одного разу на мiсяць пiд головуванням Голови ПравлiННЯ БаНКУ.

35

Члени Наглядовоi ради Банку, а також представник профспiлкового або
iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав
колективний договiр вiд iMeHi трудового колективу, мають право бути
присутнiми на засiданнях Правлiння Банку.
На засiданнi Правлiння Банку ведеться протокол та нцаеться за вимогOю
для ознайомлення члену Правлiння Банку, члену НаглядовоI ради Банку або
представнику профспiлкового
iншого уповноваженого трудовим
колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iMeHi трудового
колективу.
Протокол засiдання Правлiння Банку пiдписуеться головуючим.
На вимоry акцiонерiв, членiв Наглядовоi ради Банку Голова Правлiнrrя
Банку забезпечус надання завiрених пiдписом Голови Правлiння Банку витягiв
з протоколiв.
11.7. Голова Правлiння Банку мае право без довiреностi дiяти вiд iMeHi
Банку, вiдповiдно до рiшень Правлiння Банку, в тому числi представJuIти
iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iMeHi Банку, видавати нак€ви та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання BciMa працiвниками Банку. Голова
Правлiння Банку керус дiяльнiстю Банку i несе персональну вiдповiдальнiсть
за виконаншI покладених на Правлiння Банку завдань.
,Що компетенцiТ Голови Правлiння Банку вiдноситься:
1) видання наказiв, розпоряджень з питань поточноi дiяльностi Банку;
2) розподiл обов'язкiв мiж заступниками Голови та членами Правлiння
Банку, делеryваннrI повноважень iншим посадовим особам Банку;
3) органiзацiя роботи Правлiння Банку, скJIикання засiдання Правлiння
Банку, головування на них;
4) забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння Банку (з яким
акцiонери, члени НаглядовоТ ради Банку
Правлirrня Банку можуть
ознайомитися у буль-який час);
5) розпорядженюI у вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни i
Стаryтом Банку майном та коштами Банку;
6) представництво Банку у вiдносинах з державними органами,
посадовими особами, iншими особами, як в УкраiЪi, так i за ir межами;
7) надання довiреностей та вчинення iнших правочинiв необхiдних дJuI
здiйснення дiй вiд iMeHi Банку, як в УкраiЪi, так i за кордоном;
8) прийнятгя рiшення про укладання та пiдписаннrl договорiв та iнцт:uс
правочинiв з урахуванням обмежень встановлених Стаryтом та вимог
внутрiшнiх нормативних документiв Банку ;
9) прийнятгя (переведення) i звiльнення працiвникiв Банку, встацов.тIенЕя
умов оплати працi, застосуваннrI заходiв матерiшlьного з€lохочеЕЕя до
працiвникiв Банку та надання матерiальноi допомоги праIriвrпшсаu Башt1,,
притягненшI до дисциплiнарноi та матерiальноi вiдповiдатъностi прачiвlшtiв
Банку;
l0) вирiшення iнших питань, не вiднесених до компетеrщii Зага.ьшt
зборiв, Наглядовоi ради Банку та Правлiння Банку.

чи

i

зб
11.8. Голова Правлiння Банку може доручати вирiшення окремих питанЬ,

що вiдносяться до його компетенцiТ, своiм заступникаI\{, членам ПРаВлiнНя
Банку, керiвникам структурних пiдроздiлiв Банку та iншим пiДлеглИМ йОlry
посадовим особам Банку.

t

a

З Головою Правлiння Банку та членами Правлiння Б.енку на строк ix
повноважень укладаються контракти. Вiд iMeHi Банку контракти з Головою

Правлiння Банку та членами Правлiння Банку пiдписуе Голова Наглядовоi
ради Банку або iнша уповноважена рiшенням Наглядовоi ради БанкУ ОСОба.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Голови та членiв
Правлiння Банку Наглядовою радою Банку з буль-яких причин Не УхВ€tЛеНО
рiшення про обрання чи переобрання скJIаду Правлiння Банку, повноваження
Голови та членiв Правлiння Банку продовжуються до моменту ухв€tлення
Наглядовою радою Банку вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа м-;ке
обиратися Головою таlчи членом Правлiння Банку неоднор€ВоВо i Це Не
призводить до виникнення з ним безстрокових трудових вiдносин.
Повноваження Голови Правлiння Банку таlабо членiв Правлiння БаНКУ
можуть бути достроково припиненi вiдповiдно до рiшення НагляДовОi РаДИ
Банку у буль-який час та з буль-яких пiдстав. Повноваження Голови Правлiння
Банку таlабо членiв Правлiння Банку припиЕяються достроково без ухвалення
органами управлiннrl та контролю Банку буль-яких рiшень у раЗi наСтаНня
певних подiй, а саме:
1) за власним бажанням з письмовим повiдомленням у строк, визначенИЙ
договором або контрактом;
2) набрання законноi сили вироком чи рiшеншIм суду, якиМ ПОСаДОВУ
особу засуджено до покарання, що виключас можливiсть виконання обов'язкiв
(позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади);
З) смерть, визнання ,недiездатним, обмежено дiездатним, беЗВiСНО
вiдсутнiм, померлим.
ПовноваженнrI Голови Правлiння Банку припиняються за рlшенням
Наглядовоi ради Банку з одночасним прийнятгям рiшення про призначення
Голови Правлiння Банку або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його
повноваженнJI.

Питання дiяльностi Правлiння Банку не вiдображенi в цЬОМУ СТаЦ'Тi
реryлюються чинним законодавством та Положенням про Правлiння Банку.
12.

i-

вIIутрIшнIЙ аvдит БАнку

|2.1. Банк створюе пiдроздiл внутрiшнього аудиту, якиЙ е скJIадовою
системи внутрiшнього контролю.
I2.2. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту виконуе TaKi функцii:
1) перевiряе нzrявнiсть та оцiнюе ефективнiсть роботи систем управлiння
Баrпсом
рк}икаIt{и, вiдповiднiсть цих систем видам та обсягам здiйсrповаrлоr
операцй, i вrгутрiпIньопо контроJIю Банку;
2) первiряе процес оцiнки достатностi капiтаlry з ypaJryBalшлt[ ризкЬ
l

Башсу;

з7

Бан,qу
3) здiйснюе монiторинг дотримання керiвниками та працiвниками
законодавства Украiни i внутрiшнiх положень Банку, затвердженш(

вимог

Наглядовою радою Банку;
проведешш
4) очirпое iнформацiйно-технiчне забезпечення управлlння та
опершriй;
облiку
5) перевiряе правильнiсть ведення i достовiрнiсть бухгалтерського
та фiнансовоi звiтностi;
б) перевiряе фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку;
7) перевiряе вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та виконання
професiйних обов'язкiв працiвниками Банку;
S) виявляе та перевiряе випадкИ перевиЩеннЯ повноваЖень посаДОВИ?;,{И
особамИ БанкУ i виникнення конфлiкту iHTepeciB у Банку;
9) ,.p."-ip". достовiрнiсть та вчаснiсть надання iнформацii органам
здiйснюють нагляд за
державноi влади та управлiння, якi в межах компетенцii
дiяльнiсТю

Банку;

Е

зпiйсненням нагляду за дlяльrtiстю Банку,
10) iншi функчii, пов'язанi iз здiйсненням

lz.з. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту проводить оцiнц видiв дiяпьностi
та
Банку, виконання яких забезпечусться шляхом заJryчення Iоридичних
(аутсорсинг),
фiзичних осiб на договiрнiй ocHoBi
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту за результатами проведених перевlрок
готуе та подае Еi*"до"iй радi Банку звiти i пропозицiт щодо усуненiш
виrIвлених порушень.

|2.4.Пiдрозлiл внутрiшнього аудиту пiдпорядкову€ться Наглядовiй радi
Банку та звiryе перед нею, дiс на пiдставi положення, затвердженого
Наглядовою радою Банку.

|2.5. кандидатура керiвника пiдроздiлry вЕутрlшнього

аудиту
погоджуеться Нацiональним банком УкраiЪи, Керiвнику пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту забороняеться займати посади в iнших банках,
рiшення ,rро звiльнъння керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту
пiдроздiлу
приймае НаглядЪва рада Банку. Рiшення про звiльненнrl керiвника
обов'язкОвому порядI,J
йогО iнiцiативИ
аудитУ не

внутрiшНьогО

В

з

погоджуеться з Нацiональним банком Украiни,

керiвник пiдроздiлу .внутрiшнього аудиту мае право
Банку.
Наглядовоi

вимагати

позачерГовогО скликанНя засiдання

Ради
пiд час виконання cBoix
аудиту
li.В.Працiвники пiдроздiлу внутрiшнього
право на ознайомлення з документами,
функчiон€шьних обов'язкiв мають
питань дiяльностi Банку,
письмовими поясненнями

a.

i"формачiею,

з

Та
Bci пiдроздiли Банку незЕLлежно вiд КРаIНИ ix МiСЦеЗНаХОДЖе,ННrl'
*оrrrанiй Банку, право на доступ до системи автоматизацiт

"*-оr*чи
афiлiйован*

керiвникiв i
баlпсiвськrоr операuiй та на отриманнrI письмових пояснень вiд
перевiрки та за
праIriвrпткiв Банку з питань, що виникаIоть пiд час проведення

'

р,зультатами.
1z.T. Пiлрозлiл внутрiшнього аудиту не несе вiдповiда-гlьностl
владIш повнов€Dкень щодо операцiй, за якими BiH здiйснюс аудит,

iT

l

не ма€
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l2.8. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту несе вiдповiдальнiсть за обсяги та
достовiрнiсть звiтiв, якi подаються Наглядовiй радi Банку щодо питань,
вiлнесених до його компетенцiТ.

|2.9. Працiвники пiдроздiлу внутрiшнього аудиту при призначеннi на
посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошеннrI. iнформацii щодо
дiяльностi Банку та збереження банкiвськоi таемницi.
12.10. Звiти про роботу Пiдроздiлry внутрiшнього аудиту надаються
Наглядовiй радi Банку два рЕви на piK до 25 числа мiсяця, наступного за
звiтним перiодом (пiвроку).
|2.||. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту може носити буль-яку назй}:
департамент, управлiння, вiддiл, тощо. Виходячи iз принциttу превалювання
cyTHocTi над формою, цей орган оцiнюеться не за своею назвою, а за своiми

,

функцiями.

ЗНАЧНI ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ
ЯКИХ € ЗАIНТЕРЕСОВАНIСТЬ
1З.l.Значним правочином вважаеться правочиIr (KpiM правочину

13.

a

з

розмiщення Банком власних акцiй), якщо ринкова BapTicTb майна фобiт,
послуг), що е його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi aKTpiBiB
Банку, за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi.
Визначення цiни майна (робiт, послуг), що е предметом правочину
(ринковоi BapTocTi майна) здiйснюсться в порядку, передбаченому Законом
УкраiЪи <Про акцiонернi товариства).
IЗ.2. Рiшення про наданнrI згоди на вчинення значного правочину, якщо
ринкова BapTicTb майна, робiт або послryг, що с його предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноi фiнаrrсовоТ
звiтностi Банку, приймаеться Наглядовою радою Банку.
У разi неприйняття Наглядовою радою Банку рiшення про надання згоди
на ВЧИНеННЯ ЗНаЧНОГО ПРаВОЧИНУ ПИТаННЯ ПРО НаДаННЯ ЗГОДИ На ВЧИН9Ilл{Я
такого правочрIну може виноситися на розгляд Загальних зборiв.
13.3. Якщо ринкова BapTicTb майна, робiт або послуг, що е предметом

.
f,

значного правочину, перевищуе 25 вiдсоткiв, апе менш нiж 50 вiдсоткiв
BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi Банку,
рiшення про надання згоди на вчинення такого правочину приймаеться
Загальними зборами за поданням Наглядовоi ради Банку або таке рiшення

може прийматися НаглядовоIо радою Банку.
У разi прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочиЕу, якщо ринкова BapTicTb майна, робiт або послryг, що € предметом
такого правочину, перевищуе 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв BapTccTi
акгивiв за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi Банку, Зага..tьними
зборами воно приймаеться простою бiльшiстю голосiв акцiонерЬ, якi
зарееструв€uIися для участi у Загшьних зборах та с власниками юлосуютIID( з
IЕою питання акцiй. Якщо Наглядова рада Банку скJIадаеться не менш як на
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одну третиЕу з незiшежних директорiв, рiшення, передбаченi цим абзацом,
можуть прийматися Наглядовою радою Банку.
|З.4. Рiшення Загальних зборiв про наданнrI згоди на вчинення значного
правочину, якщо ринкова BapTicTb майна, робiт або послryг, що е предметом
такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi,рктивiв за даними
останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi Банку, приймаеться бiльш як 50
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд ix загальноТ кiлькостi.
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якЩо
ринкова BapTicTb майна, робiт або послуг, що е предметом такого правочиl^у,
становить 50 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноТ
фiнансовоi звiтностi Банку, може прийматись Наглядовою радою Банку у
випадках передбачених чинним законодавством УкраIни.
13.5. Забороняеться дiлити предмет правочиЕу з метою ухилення вiд
передбаченого цим Статутом порядку прийняття рiшень про вчинення
значного правочину.
13.6. У разi, якщо значний правочин е одночасно правочином, щодо
вчинеFIня якого е заiнтересованiсть, до порядку його вчинення застосовуютЬся
положення роздilry 13 цього Статуry i в частинi вимог до значних праВочинiв,
i в частинi вимог до правочинiв, у вчиненнi яких е заiнтересованiсть.
13.7. Рiшення про наданЕя згоди на вчинення правочину, щодо вчинення
якого е заiнтересованiсть (далi - правочин iз заiнтересованiстю), приймаеться
Наглядовою радою Банку, якщо ринкова BapTicTb майна або посrryг чи сУМа
коштiв, що е предметом правочину iз заiнтересованiстtо, перевищуе 1 вiдсотОК
BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi Банку. Таке

рiшення може мlстити перелlк умов проекту правочину, як1 МоЖУТЬ
змiнюватися за рiшенням Правлiння Банку пiд час вчинення правочинУ iз
заiнтересованiстю. У разi вiдсутностi такого перелiку умови правочиЕу не
можуть вiдрiзнятися вiд умов проекту, наданого вiдповiдно до пiдгryнкry 2

пункту 1З.10. цього Статуry.
1З.8. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Банком правочину, може бути
будь-яка з таких осiб:
1) посадова особа органу Банку або if афiлiйованi особи;
афiлiйованими особами
спiльно з афiлiйованими
або спiльно
одноосiбно або
2) акцiонер, якпй одноосiбно
володiе принаймнi25 вiдсотками голосуючих акцiй Банку, та його афiЛiйованi
особи (KpiM випадкiв, коли акцiонер прямо або опосередковано волоДiе l00
вiдсотками акцiй Банка);
3) юридична особа, в якiй будь-яка з осiб, передбачених пiдгryнктами 1 та

пункт, е посадовою особою.
13.9. Особа, визначена у п.

2 цього

l3.8. цього Стаryry,

вважаетI;я

заiнтересованою у вчиненнi Банком правочину, якщо вона:
1) е стороною такого правочину або здiйснюе контроль над Юри.ЩННОЮ
особою, яка е стороною правочину;
2) отримуе винагороду за вчиненЕя такого правочину вiд Башсу
(посаловlтх осiб Банку) або вiд особи, яка е стороною правочиЕу;
3) внаслiдок такого праtsочину набувае майно;

40

4) бере участь у правочинi як представник або посередник

(*piM

представництва Банка посадовими особами).

13.10. Особа, заiнтересована

у

вчиненнi правочиЕу, зобов'язана
заздапегiдь поiнформувати Банк про H€uIBHicTb у неi такоi заiнтересованостi,
направивши таку iнформацiю
ý
1) ознаки заiнтересованостi особи у вчиненнi правочиЕу;
2) проект правочиЕу.
:

Правлiння Банку протягом 5 робочих днiв з дня отримання такоi
iнформацii зобов'язане надати проект правочину i пояснення щодо ознаки

заiнтересованостi Наглядовiй радi Банку.
13. 1 l . Наглядова рада Банку з метою проведення оцiнки правочину, щодо
якого е заiнтересованiсть, на вiдповiднiсть його умов звичайним ринковим
умовам може з€rлучити нез€Lпежного аудитора, суб'екта оцiночноi дiяльностi
або iншу особу, яка мае вiдповiдну квалiфiкацiю.
|3.|2. Якщо заiнтересована
вчиненнi правочину особа е членом
Наглядовоi ради Банку, вона не мае права голосу з питаннrI вчиненнrI такого
правочину.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю

у

приймасться бiльшiстю голосiв членiв Наглядовоi ради Банку, якi не е
заiнтересованими у вчиненнi правочину (далi - незаiнтересованi члени
НаглядовоТ ради Банку), присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради Банку. Якщо
на такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член Наглядовоi
ради Банку, рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю приймаеться таким членом одноосiбно.

13.1З. У випадках передбачених чинним законодавством Украiни
рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю
виноситься на розгляд Загальних зборiв, якщо:

1) Bci члени Наглядовоi ради Банку е заiнтересованими

у

вчиноirtli

правочину;
2) ринкова BapTicTb майна або посrryг чи сума коштiв, що е предметом
правочиЕу, становить не менше 10 вiдсоткiв BapTocTi активiв, за даними
останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi Банку.
Якщо Наглядова рада Банку прийняла рiшення про вiдхилення правочину
iз заiнтересованiстю або не прийняла жодного рiшення протягом 30 днiв з дня
отриманюI необхiдноi iнформацiТ, питання про надання згоди на вчинення
правочиЕу iз заiнтересованiстю може бутй винесене на розгляд Загалrьних
зборiв.
13.14. Вимоги частини 8 cTaTтi 71, Закону УкраТни оПро акчiоне;аi
товариствa>) не застосовуються при голосуваннi про надання згоди на
вчиненЕя правочиЕу iз заiнтересованiстю.
13.15. Пiсля прийнятгя рiшення про надання згоди на вIIинення

правоtIиЕу, щодо якого е заiнтересованiсть, Банк може опрIilIющrги
iпформацiю про таке рiшення в порядку, передбаченому законодавством
УкраiЪи.

4|

13.16. Полохсення роздiлry

13 Статуry щодо

правочинiв iз
значних правочинiв не застосовуються у випадках

a

заiнтересованiстю та/або
передбачених чинним законодавством Украiни.
|З.|7. Солiдарrrу вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку правочином,
вчиненим з порушенням вимог, встановлених роздiлом 13 ýтатуту, несуть
особа, яка порушила TaKi вимоги, та особа, заiнтересована у вчиненнi Банком
такого правочину.
13.18. Значний правочин, правочин, щодо якого е заiнтересованiсть,
вчинений з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на
його вчинення, створюе, змiнюе, припиняе цивiльнi права та обов'язки Банку
лише у разi под€tльшого схв€rленшI правочину Банком у порядку,
встановленому для прийняття рiшенrrя про надання згоди на його вчинення.
Подальше схв€tIIення правочину Банком у порядку, встановленому дпя
прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення, створюе, змiнюе,
припиняе цивiльнi права та обов'язки Банку з моменту вчинення цього
правочину
14.

вцносини БАнку з клI€нтАми тА зАБЕзпЕчЕння
БАнкIвськоi тА€мницI

14.1. Банк забезпечуе збереження грошових коштiв та iнших цiнностей, що
довiренi йошry його клiентами та кореспондентами. iх збереження гарантуеться

yciM рухомим та нерухомим майном Банку, його грошовими коштами та
резервами, якi cTBopeHi ним вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни, а
0

ý

також заходами по забезпеченнIо стабiльного фiнансового стану Банку та його
лiквiдностi, що здiйснюсться Банком в порядку, встановленому Нацiон€шьним
банком Украiни.
|4.2.Банк постiйно пiдтримуе готовнiсть свосчасно i повнiстю виконувати
взятi на себе зобов'язання шляхом реryлювання структури свого балансу у
вiдповiдностi з встановленими Нацiональним банком УкраТни обов'язковими
норNIативами.
t4.З. Банк вiдповiдас за своiми зобов'язаннrIми BciM cBoiМ майном
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
Банк не вiдповiдае за невиконання або несвоечасне виконання зобов'язань
у разi прийняття Нацiона_гrьним банком УкраТIrи рiшення про запровадження
обмежень на дiяльнiсть банкiв, зупинення операцiй по рахунках, арешту
власних коштiв Банку на його рахунках уповноваженими органами державi_Эi
влади, та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством Украiни.
|4.4. На вимоry клiентiв, Банк у визначеноrrry внутрiшнiми актаlrи поряJIку
зобов'язаний надавати iнформачiю, визначену законодавством YKpaitшt та
вiшовiдними договорами з клiентами.
14.5. Банк зберiгас банкiвську тасмницю вiдповiдно до законо.f;lвства

Украtни.
Iнформацiя, що становить банкiвсьrсу тасмниIцо, може бУтп рвкрrга
Башом JIише у випадка)(, передбаченшr законами Yr9aft*r або з ппсьмовСIт)
.]озво.тt, вJIасника такоi iнформачii,
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14.6. Банкiвською таемницею е iнформацiя, визнана такою законодавством

УкраiЪи.

|4.7. Працiвники Банку при вступi на посаду пiдписують зобов'язання
щодо збереження банкiвськоi тасмницi. Керiвники та працiвники Бан:ry
зобов'язанi не розголошувати та не використовувати з виIюдою для себе чи
для TpeTix осiб конфiденцiйну iнформацiю, яка ст€Lпа вiдома iм при виконаннi

cBoik сrryжбових обов' язкiв.
14.8. Вiдповiдно до вимог законiв Украiни Банк зобов'язаний запобiгати
використанню банкiвськоi системи з метою легалiзацiI (вiдмивання) доходiв,
одержаних зпочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування
розповсюдження зброТ масового знищення.
I4.9. Програми та iншi документи
питань протидiТ легалiзацii

з

(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищенр,я,
затверджуються Правлiнням Банку.
15.

БУХГАЛТЕРСЬКИИ ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА АУДИТОРСЬКI
ПЕРЕВIРКИ БАНКУ

15.1. Банк виконуе вимоги нормативно-правових aKTiB Нацiонального
банку Украiни, органiзовуе бухгалтерський облiк вiдповiдно до внутрiшньоi
облiковоi полiтики, розробленоi на пiдставi правил, встановлених
НацiональнрIм банком Украiни вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку на базi комплексноi автоматизацii i комп'ютеризацii.
Банк подае Нацiональному банку Украiни фiнансову i статистичну звiтнiсть
щодо роботи Банку, лiого операцiй, лiквiдностi, платоспроможностi,
прибутковостi, а також iнформацiю афiлiйованих осiб Банку з метою оцiнки
обсязi i формах, передбачених чинним
фirrансового стану Банку,
законодавством УкраIни.
Фiнансовий piK Банку розпочинаеться l сiчня i закiнчуеться З 1 грудня.
|5.2. Банк зобов'язаний оприлюднювати аудиторський висновок та

в

перевiренi аулиторською фiрмою рiчlту фiнансову звiтнiсть
консолiдовану фiнансову звiтнiсть в обсязi, що включае:

i

рiчну

1) баланс;

2) звiт про фiнансовi результати;
3) звiт про рух грошових коштiв;
4) звiт про власний капiтал;

5) примiтки до звiтiв, перелiк яких визначаеться Нацiональним банком
Украiни.
15.3. Банк зобов'язаний не пiзнiше 30 квiтня насryпного за звiтним року
опри.lюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдоваrry фiнансов1,
звiтнiсть разом iз аудиторським висновком, а також iнфорrлацiю в обсязi.
вl{значеноrry Нацiональним банком Украiни, про власникiв iстотноi 1,частi 1,
Банку цLILD(ом гryблiкацii в перiодичних виданнях таlабо поширення як
оIФемих друкованptх видань чи розмiщення в мережi IHTepHeT.

4з

l5.4. Банк самостiйно або на вимоry Нацiонального банку УкраiЪи

о

протягом мiсяця з дня оприлюднення зобов'язаний спростувати огryблiковаIry
недостовiрну фiнансову звiтнiсть (рiчну фiнансову звiтнiсть таlабо pi.i.ry
консолiдовану фiнансову звiтrriсть) у такий самий спосiб, який вона булЪ
у
поширена.
15.5. Щiяльнiсть Банку пiдлягае щорiчнiй перевiрцi аудиторською
фiрмою
вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраIни.
Звiт аудИтора, що подаеться Банком до Нацiон€tльного банку УкраiЪи,
KpiM даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть,
повинен мiстити iнформацiю передбачену частиною другою cTaTTi 74 Закону
украiъи опро акцiонернi товариства),
також оцiнку повноти та
достовiрностi вiдображення фiнансово-господарського стану Банку у його
бухгалтерськiЙ звiтностi та iнфоРмацiЮ передбаЧену норМативно-ПРаВОВИiчiИ
актами Нацiонального банку УкраiЪи.
15.6. ,Щiяльнiсть Банку може бути перевiрена контролюIочими органами,
нацiональним банком Украiни та iншими органами державноi Ълади
у
вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни.
15.7. Банк мае власний веб-сайт в мережi IHTepHeT (unexbank.ua), на якому
порядкУ
строки, встановленi Нацiональним банком УкраiЪи,
нацiональноIо комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку та/або iншими
державними/реryляторними органами, розмiш4уеться iнформацiя, що пiдлягае
оприлюДненню вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

а

та

У
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ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
16.1. ВнесеннЯ змiН та допоВненЬ дО СтатутУ БанкУ вiдноситься до
компетенцiТ Загальних зборiв. ПропозицiТ щодо внесення змiн до Стаryту
16.

може внести на розгJuIд Загальних зборiв Наглядова рада на власний
розсуд,
або за поданням Правлiння.
1б.2. Рiшеннrl Зага_пьних зборiв з питань внесення змiн до Статуту Банку
приймаються трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€Lлися для
участi у Загальних зборах та е власниками голосуючих з вiдповiдного питання
акцiй.
l6.3.
rU.J. Jмlни
ra лOllOtsнення
Змiни та
\-татуту вносяться шляхом викJIадення цього
доповнення до Стаryту
стаryry в новiй редакцiт, пiдлягаютъ державнiй реестрацiт в порядку,
визначеному чинним законодавством Украiни.

i

17.

рЕоргАнIзАцUI тА лIквцАцUI БАнк}.

17.1. Банк може бути реорганiзований за рiшенням власнrдсiв Банrсу.
РеорганiзацiЯ може здiйснюватися цUUгхом злиття, при€днання, поJLтл,,
видLrенrrя, перетворенIuI.

у ршi реорганiзаuii Банку шляхом

перетвореннlI до таких правовiлносин
не з:rстосов}ються HopMI{ законодавства УкраiЪи щодо припиненrrя юрилишrоТ
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Пiд час

проведеннrI реорганiзацiТ Банку trшяхом перетворенчrI
кредитори не MaIoTb права вимагати вiд Банку припинення чи дострокового

особи.

,.

виконаннrI зобов'язання.
17.2. Реорганiзацiя за рiшенЕям власникiв Банку здiйснюеться згiдно iз
законодавством УкраiЪи про господарськi товариства зq*умови надання
попереднього дозволу Нацiонального банку УкраТни на реорганiзацiю Банку
та затвердження Нацiональним банком УкраТни плану реорганiзацii Банку. У

разi здiйснення реорганiзацiI Банку за рiшенням його власникiв шляхом

перетворення план реорганiзацii Банку не складаеться.
|7.3. Рiшення про реорганiзацiю Банку, KpiM перетворення, мае мiстити
iнформацiю про:
1) угоду про реорганiзацiю у разi злиття або присднання;
2) призначення персон€tльного складу KoMicii для проведення

a

реорганiзацii;
3) призначення персон€tльного складу ревiзiйноi KoMicii для проведення
iнвентаризацii та ревiзii матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку
банку (банкiв);
4) призначення аудиторськоi фiрми;
5) строки проведення реорганiзацii;
6) склад правлiння пiсля реорганiзацii.
Реорганiзацiя розпочинасться пiсля затвердження Нацiональним банкQм
УкраiЪи плану реорганiзацii, який KpiM iнших необхiдних заходiв повинен
передбачати подання Нацiон€Lпьному банку Украiни вiдповiдних документiв,
необхiдних для погодження статуту нового банку або для погодження змiн до
статуту iснуtочого банку.
l7.4. Угода про злиття або приеднання укJIадасться банками, що
реорганiзуються шJuIхом злиття або приеднання, у письмовiй формi.
|7 .5. Угода про злиття або присднання набирае законноi сили з MoMeIlTy
затвердження iT бiльшiстю у двi третини голосiв акцiонерiв на загальних
зборах акцiонерiв кожного з банкiв.
t7.6. Банк може бути лiквiдований:
1) за рiшенням власникiв банку;
2) у разi вiдкликання Нацiон€lльним банком УкраiЪи банкiвськоi лiцензii
з власноi iнiцiативи або за пропозицiею Фонду гарантуваннrI вкладiв фiзичних
oclo.
|7.7. Лiквiдацiя Банку з iнiцiативи влаёникiв здiйснюеться в порядку,
передбаченому закоIIодавством про лiквiдацiю юридичних осiб, у разi якщо
Нацiональний, банк Украiни пiсля отриманнrI рiшення власникiв про
лiквiдацiю Банку не виявив ознак, за якими цей Банк може бути вiднесено до
категорii проблемного або неплатоспроможного.
17.8. Власники Банку мають право розпочати проце.ryру лiквiдацii Банку
за рiшенням Загальних зборiв лише пiсля наданнrI на це згоди Нацiонаьним
банком УкраТни та за умови вiдкликання банкiвськоI лiцензii.
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17.9. Порядок вiдкликання банкiвськоi лiцензiI у банку, що лiквiдуеться
за iнiцiативоло власникiв, визначаеться нормативно-правовими актами
Нацiонального банку Украiни.
17.10. Нацiональний банк Украiни приймае рiшеtlня про вiдкликання
баНКiВСькоi лiцензii та лiквiдацiю Банку за пропозицiею Фонду гарантування
ВКЛаДiВ фiЗИчних осiб та з iнших пiдстав, передбачеI{их Законом УкраТни uПро
банки i банкiвську дiяльнiсть>.
17.i1. Фонд гарантува}Iня вкладiв фiзичних осiб
день отримання

у

рiшення I{ацiонального банку Украiни про лiквiдацiю Банку набувас пгав
лiквiдатора Банку та розпочинае процедуру його лiквiдацii вiдповiдно до
Закону Украiни <Про систему гара}Iтування вкладiв фiзичних осiб>.
|7..|2. ПРОЦедУра лiквiдацii Банку вважаеться завершеною, а Банк
лiквiдованIlм з дня внесення запису про це до едl,tного державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдпрлtемцiв та |ромадських формуванъ.
18.

зАключнI положЕння

Bci питання, що не вреryльованi цим Статутом, регулюються
ЧИнниМ законодавством Украiни, нормативно-правовими актами
18.1.

НацiоналЬного банку УкраТни, вну,грiшнiми нормативними документа,,lи
Банку.

18.2.

У

разi, коли мають мiсце протирiччя мiж положеннями цього
внутрiшнiми нормативними документами та законодавством

Статуту,
УкраiЪи, нормативно-правовими актами Нацiонального банку Украiни, Банк в
своiЙ дiяльностi керуеться чинним законодавствопл УкраiЪи та нормативноправовими актами Нацiонального банку УкраТни.

Голова*Правлiння

АТ (ЮнЕкС БАнк>

Г.В. Щовгальська

,,:'/,

--./,

-i|B,

YKpaiHa, dваdцяmь чеmверmоео еруDня dBi muсячi dваdцяmоео року.

Я, Поdалtка Р.О., прuваmнuй Homapiyc KuiBcbKoeo MicbKoeo ноmарiальноео
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