
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»  

(надалі – Банк) 
місцезнаходження Банку:  

місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,  

які відбудуться  22  червня  2017 року у приміщенні Банку  

за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 (2-й поверх, зала нарад)  

о 10 годині 00 хвилин  

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 22 червня 2017 року з 

09:00 до 09:30 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» (надалі за текстом – Загальні збори).  

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно 

мати документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам 

акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на 

участь та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  

16 червня 2017 року (станом на 24 годину). 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«БАНК АЛЬЯНС». 

проект рішення з першого питання порядку денного: «Обрати лічильну комісію в наступному 

складі: Голова лічильної комісії – Моісеєнко К.В., члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., 

Мухіна К.Ю.» 

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». 

проект рішення з другого питання порядку денного: «Обрати Головою позачергових 

Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» – Голову Спостережної ради ПАТ 

«БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» – корпоративного секретаря – Жук О.В.» 

 
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«БАНК АЛЬЯНС». 

проект рішення з третього питання порядку денного: «Затвердити наступний регламент 

роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»: виступ 

доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповідей на 

запитання – до 5 хвилин, голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 

хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення 

підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин. 

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, 

піднімають руки і після того як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних 

зборів виступає або задає питання.»    
 

4. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у зв’язку із збільшенням 

статутного капіталу. 

проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» в частині збільшення статутного капіталу Банку шляхом викладення Статуту ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» в новій редакції. 



Доручити Голові Правління Онищенко Н.В. або особі, яка виконуватиме обов’язки Голови 

Правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та здійснити усі необхідні дії, 

пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Подати до Національного банку України документи для погодження нової редакції Статуту 

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». 

 

 Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного 

Загальних зборів розміщена на сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням 

http://alliancebank.org.ua/category/news/ 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами (матеріалами), 

пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за адресою: м. Київ, вул. 

Січових Стрільців, буд. 50, каб. №1, контактні особи: Жук О.В. та Заболотна О.В., у робочі 

дні з 10:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів – 

також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі 

письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Для ознайомлення з 

документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим 

особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує 

повноваження представника. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління Банку 

Онищенко Н.В. або особа, яка виконуватиме обов’язки Голови Правління Банку. 
 Звертаємо увагу акціонерів, що Загальні збори скликаються та будуть проводитися згідно з 

Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» №1985-VIII (надалі 

– Закон), який передбачає капіталізацію банку за спрощеною процедурою.   
Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 426-67-89. 

Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 
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