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ПРОТОКОЛ № 3/2020 

позачергових загальних зборів акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» 

 

Дата проведення Загальних зборів акціонерів  

 

 09 жовтня 2020 року 

Час проведення Загальних зборів акціонерів 

 

 з 10:05 до 10:46 за місцевим часом 

Місце проведення Загальних зборів 

акціонерів 

 

 приміщення Банку за адресою:  

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50  

(2-й поверх, кімната № 206 зала нарад) 

   

Дата складання переліку акціонерів, які 

мають право на участь у Загальних зборах 

акціонерів 

 05 жовтня 2020 року 

 

Голова реєстраційної комісії Осадча О.А. (обрана Головою реєстраційної комісії 

відповідно до протоколу № 1 засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів АТ 

«БАНК АЛЬЯНС» від 09.10.2020 р.) оголосила результати реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) (далі – Акціонери), які прибули для участі в позачергових Загальних зборах 

акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Загальні Збори): 

- реєстрацію Акціонерів проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних Зборах (надалі – Перелік), складеного ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 05 жовтня 2020 року; 

- загальна кількість акціонерів (власників), які внесені до Переліку, становить 47 осіб з 

урахуванням уповноваженого на зберігання; 

- загальна кількість випущених простих іменних акцій становить 16 000 000 

(шістнадцять мільйонів) штук; 

- загальна кількість голосуючих акцій становить 15 906 053 (п’ятнадцять мільйонів 

дев’ятсот шість тисяч п’ятдесят три) штуки, які належать 16 акціонерам; 

- кількість акцій, які відповідно до Переліку не є голосуючими, становить 93 947 

(дев’яносто три тисячі дев’ятсот сорок сім) штук; 

- на момент закінчення реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів 

зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (та їх представників) які володіють 15 166 165 (п’ятнадцять 

мільйонів сто шістдесят шість  тисяч сто шістдесят п’ять) простих іменних акцій, що 

складає 95,348387% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі  - 

Банк), яким надано право голосу з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів; 

- під час реєстрації акціонери отримали бюлетені для голосування, письмових заяв та 

скарг щодо процедури реєстрації акціонерів не надходило.  

 

Кворум Загальних Зборів становить 95,348387% від загальної кількості голосуючих акцій. 

Загальні Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного. 

 

Голова Правління Фролова Ю.М. повідомила, що на Загальних зборах присутні (без права 

голосу):  

Реєстраційна комісія (без права голосу) в складі:  

Голови Реєстраційної комісії – Осадчої Оксани Андріївни, членів Реєстраційної комісії – 

Коломійця Андрія Михайловича і Фокіна Сергія Олександровича.  

Працівники БАНКУ (без права голосу):  

Голова Правління – Фролова Юлія Миколаївна; 

Корпоративний секретар – Шиманська Тетяна Сергіївна; 

Голова Правління Банку Фролова Юлія Миколаївна наголосила, що з документами 

(матеріалами) щодо питань порядку денного Загальних зборів, з проектами рішень з питань 

порядку денного, а також з формою та змістом бюлетенів для голосування акціонери мали 
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можливість ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів 

до початку Загальних Зборів.  

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 60 засідання Наглядової ради АТ 

«БАНК АЛЬЯНС» від 17.09.2020) сформовано наступний склад Тимчасової лічильної комісії, 

яка до обрання Загальними зборами лічильної комісії буде здійснювати підрахунок голосів та  

надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, 

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах: 

Голова Тимчасової лічильної комісії: Осадча О.А.; 

члени Тимчасової лічильної комісії: Коломієць А.М., Фокін С.О. 

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного проводиться Тимчасовою 

лічильною комісією, а з інших питань порядку денного Лічильною комісією.  

При проведенні Загальних зборів, адміністрацією Банка забезпечено дотримання вимог 

санітарного законодавства, проведені відповідні санітарно-протиепідемічні заходи у т.ч. для 

дотримання вимог біологічної безпеки для акціонерів (їх представників) та інших присутніх на 

Загальних зборах під час дії карантину.       

Голова Правління Фролова Ю.М. повідомила про відкриття Загальних Зборів та оголосила 

перелік питань, які внесені до порядку денного. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК 

АЛЬЯНС». 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК 

АЛЬЯНС». 

4. Щодо вчинення значних правочинів з депозитними сертифікатами Національного 

банку України. 

5. Про встановлення максимальної умовної суми за Генеральним договором про 

проведення операцій процентної ставки своп. 

6.  Щодо вчинення значних правочинів з облігаціями внутрішньої державної позики. 

7.  Про вчинення правочинів, пов’язаних з отриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» кредитів 

рефінансування від Національного банку України. 

 

Основні тези виступів, результати голосування з кожного питання порядку денного 

Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами 

 

З першого питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Голова Правління Фролова Ю.М. повідомила акціонерам, що для організації процедури 

голосування на Загальних Зборах, підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, 

та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, 

необхідно обрати лічильну комісію. 

Голова Правління Фролова Ю.М.  запропонувала акціонерам обрати, строком 

повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних Зборів, лічильну комісію в 

наступному складі: Голова лічильної комісії: Осадча О.А.; члени лічильної комісії: Фомічова 

С.Ю., Фокін С.О. 

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 

1.1. Обрання, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних 

Зборів, лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Осадча О.А.; члени 

лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Фокін С.О. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» – 15 166 165 (п’ятнадцять мільйонів сто шістдесят шість  тисяч сто шістдесят 

п’ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь 

у Загальних зборах; 
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«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які беруть участь у Загальних Зборах; 

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1.1.  Обрати, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 

Загальних зборів акціонерів, лічильну комісію в наступному складі:  

Голова лічильної комісії – Осадча О.А.  

Члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Фокін С.О. 

 

Рішення прийняте.  

 

З другого питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Голову Правління Фролову Ю.М., яка повідомила Акціонерам, що для забезпечення 

проведення Загальних зборів, а також ведення Протоколу Загальних Зборів, необхідно обрати 

Голову та секретаря Загальних Зборів. 

Голова Правління Фролова Ю.М. запропонувала Акціонерам обрати Голову Загальних 

Зборів та секретаря Загальних Зборів відповідно до проектів рішень, викладених в бюлетені. 

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 

2.1. Обрання Головою Загальних зборів – Голову Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» – 

Фролову Ю.М., секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря  Шиманську Т.С. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» – 15 166 165 (п’ятнадцять мільйонів сто шістдесят шість  тисяч сто шістдесят 

п’ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь 

у Загальних зборах; 

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які беруть участь у Загальних Зборах; 

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» – 

Фролову Ю.М., секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря  Шиманську Т.С. 

 

Рішення прийняте. 

 

З третього питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Голова Загальних зборів Фролова Ю.М. повідомила акціонерів, що для забезпечення 

проведення Загальних зборів необхідно визначитись з регламентом їх роботи. 

Голова Загальних зборів Фролова Ю.М. запропонувала акціонерам затвердити наступний 

регламент роботи Загальних зборів: виступ доповідача з питань порядку денного Загальних 

зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 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. 
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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. 

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів та зміни 

черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним 

законодавством шляхом підняття рук. 

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 

3.1. Затвердження наступного регламенту роботи Загальних зборів акціонерів АТ 

«БАНК АЛЬЯНС»:  

- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на 

запитання – до 10 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. 

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та 

зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному 

чинним законодавством шляхом підняття рук. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» – 15 166 165 (п’ятнадцять мільйонів сто шістдесят шість  тисяч сто шістдесят 

п’ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь 

у Загальних зборах; 

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які беруть участь у Загальних Зборах; 

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»: 

- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді 

на запитання – до 10 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. 

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів 

та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному 

чинним законодавством шляхом підняття рук. 

 

Рішення прийняте. 

 

З четвертого питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборів Фролову Ю.М., яка запропонувала акціонерам надати згоду на вчинення 

значних правочинів (які складають більше 50% вартості активів Банку за даними останньої 

затвердженої річної фінансової звітності) з депозитними сертифікатами Національного банку 

України на граничну сукупну вартість 17 000 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів грн. 00 

коп.) або на еквівалент зазначеної суми у перерахунку за курсом іноземних 
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валют Національного банку України без додаткового розгляду питання на засіданнях 

колегіальних органів Банку, та надати Голові Правління повноваження, пов’язані із реалізацією 

цього рішення. Термін, на який встановлюється такий ліміт - один календарний рік з дати 

прийняття цього рішення.  

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 

4.1. Надання згоди на вчинення значних правочинів (які складають більше 50% вартості 

активів Банку за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності) з депозитними 

сертифікатами Національного банку України (далі – ДС НБУ) на граничну сукупну вартість            

17 000 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів грн. 00 коп.) або на еквівалент зазначеної суми у 

перерахунку за курсом іноземних валют Національного банку України без додаткового 

розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.  

Термін, на який встановлюється такий ліміт - один календарний рік з дати прийняття 

цього рішення.  

4.2. Надання Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо 

придбання та/або відчуження ДС НБУ в межах ліміту, встановленого п.4.1 цього рішення, та 

вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів. 

4.3. Надання Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»  (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 4.2 цього 

рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання та/або відчуження ДС НБУ, 

та право на видачу довіреностей працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС»  для укладання правочинів 

щодо придбання та/або відчуження ДС НБУ.  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» – 14 286 241  (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч двісті сорок 

один) голос, що становить 94,198111% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних зборах; 

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які беруть участь у Загальних Зборах; 

«УТРИМАЛОСЬ» – 879 924 (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять 

чотири) голоси, що становить 5,801889% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

4.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів (які складають більше 50% 

вартості активів Банку за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності) з 

депозитними сертифікатами Національного банку України (далі – ДС НБУ)  на граничну 

сукупну вартість 17 000 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів грн. 00 коп.) або на 

еквівалент зазначеної суми у перерахунку за курсом іноземних валют Національного банку 

України без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.  

Термін, на який встановлюється такий ліміт - один календарний рік з дати 

прийняття цього рішення.  

4.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо 

придбання та/або відчуження ДС НБУ в межах ліміту, встановленого п.4.1 цього рішення, 

та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів. 

4.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»  (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 4.2 цього 

рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання та/або відчуження ДС 

НБУ, та право на видачу довіреностей працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС»  для укладання 

правочинів щодо придбання та/або відчуження ДС НБУ. 

 

Рішення прийняте. 
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З п’ятого питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Голову Правління Фролову Ю.М., яка запропонувала акціонерам встановити максимальну 

умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій процентної ставки своп в 

межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду питання на засіданнях 

колегіальних органів Банку у розмірі 4 000 000 000,00 грн. (Чотири мільярди грн. 00 коп.) та 

надати Голові Правління повноваження, пов’язані із реалізацією цього рішення. Умовна сума є 

основою операції для кожного правочину. Загальна сума умовних сум операції своп процентної 

ставки за всіма діючими та невиконаними угодами  з  Національним банком України не може 

перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що 

визначений договором. Термін, на який встановлюється максимально умовна сума - один 

календарний рік з дати прийняття цього рішення. 

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 

5.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення 

операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду 

питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 4 000 000 000,00 грн. (Чотири 

мільярди грн. 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 

даними останньої річної фінансової звітності.  

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.  

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та 

невиконаними угодами  з  Національним банком України не може перевищувати розмір 

максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.  

Термін, на який встановлюється максимально умовна сума - один календарний рік з дати 

прийняття цього рішення. 

5.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним 

банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп та на 

вчинення правочинів за даним договором. 

5.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»  (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 5.2 цього 

рішення повноваження на укладення договорів та вчинення правочинів працівникам АТ «БАНК 

АЛЬЯНС». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» – 14 286 241  (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч двісті сорок 

один) голос, що становить 94,198111% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних зборах; 

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які беруть участь у Загальних Зборах; 

«УТРИМАЛОСЬ» – 879 924 (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять 

чотири) голоси, що становить 5,801889% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

5.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення 

операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового 

розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 4 000 000 000,00 грн. 

(Чотири мільярди грн. 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК 

АЛЬЯНС» за даними останньої річної фінансової звітності.  

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.  
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Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та 

невиконаними угодами  з  Національним банком України не може перевищувати розмір 

максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.  

Термін, на який встановлюється максимально умовна сума - один календарний рік з 

дати прийняття цього рішення. 

5.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним 

банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп та 

на вчинення правочинів за даним договором. 

5.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»  (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 5.2 цього 

рішення повноваження на укладення договорів та вчинення правочинів працівникам АТ 

«БАНК АЛЬЯНС». 

 

Рішення прийняте. 

 

З шостого питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборів Фролову Ю.М., яка запропонувала акціонерам надати згоду на вчинення 

значних правочинів  (які складають більше 50% вартості активів Банку за даними останньої 

затвердженої річної фінансової звітності) з облігаціями внутрішньої державної позики (далі- 

ОВДП) на граничну сукупну вартість 17 000 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів грн.) або на 

еквівалент зазначеної суми у перерахунку за курсом іноземних валют Національного банку 

України без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку, та надати 

Голові Правління повноваження, пов’язані із реалізацією цього рішення. Термін, на який 

встановлюється такий ліміт - один календарний рік з дати прийняття цього рішення. 

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 

6.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів  (які складають більше 50% вартості 

активів Банку за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності) з облігаціями 

внутрішньої державної позики (далі- ОВДП) на граничну сукупну вартість  

17 000 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів грн. 00 коп.) або на еквівалент зазначеної суми у 

перерахунку за курсом іноземних валют Національного банку України без додаткового 

розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку. 

Термін, на який встановлюється такий ліміт - один календарний рік з дати прийняття 

цього рішення. 

6.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо 

придбання та/або відчуження ОВДП в межах граничної сукупної вартості, встановленої п.6.1 

цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів. 

6.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»  (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 6.2 цього 

рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання та/або відчуження ОВДП 

працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» – 14 286 241  (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч двісті сорок 

один) голос, що становить 94,198111% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних зборах; 

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які беруть участь у Загальних Зборах; 

«УТРИМАЛОСЬ» – 879 924 (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять 

чотири) голоси, що становить 5,801889% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 
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Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

6.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів  (які складають більше 50% 

вартості активів Банку за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності) з 

облігаціями внутрішньої державної позики (далі- ОВДП) на граничну сукупну вартість         

17 000 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів грн. 00 коп.) або на еквівалент зазначеної суми 

у перерахунку за курсом іноземних валют Національного банку України без додаткового 

розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку. 

 Термін, на який встановлюється такий ліміт - один календарний рік з дати 

прийняття цього рішення. 

6.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо 

придбання та/або відчуження ОВДП в межах граничної сукупної вартості, встановленої 

п.6.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів. 

6.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»  (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 6.2 цього 

рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання та/або відчуження ОВДП 

працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

 

Рішення прийняте. 

 

З сьомого питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: 

Голову зборів Фролову Ю.М., яка запропонувала акціонерам встановити на період один 

календарний рік з дати прийняття цього рішення максимально можливий розмір зобов’язань за 

Генеральним кредитним договором у сумі 2 000 000 000,00 грн (Два мільярди грн. 00 коп.), а в 

частині вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 4 300 000 000,00 грн. (Чотири 

мільярди триста мільйонів грн. 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК 

АЛЬЯНС» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми 

щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з 

Національним банком України за операціями з рефінансування (включаючи овернайт) в межах 

відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Фролова Ю.М. повідомила, що також необхідно надати Голові Правління АТ «БАНК 

АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження 

на внесення відповідних змін до Генерального кредитного договору шляхом укладання з 

Національним банком України додаткового договору та на укладення правочинів, пов’язаних з 

отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), 

шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання 

ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов’язань за 

відповідними кредитами рефінансування,  а також право делегувати визначені вище 

повноваження на укладення правочинів з Національним банком України працівникам АТ 

«БАНК АЛЬЯНС». 

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ: 

7.1. Встановити на період один календарний рік з дати прийняття цього рішення 

максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором у сумі                

2 000 000 000,00 грн. (Два мільярди грн. 00 коп.), а в частині вартості пулу заставлених активів, 

- на загальну суму 4 300 000 000,00 грн. (Чотири мільярди триста мільйонів грн. 00 коп.), що 

складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК АЛЬЯНС» за даними останньої річної 

фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної 

суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з 

рефінансування (включаючи овернайт) в межах відповідного Генерального кредитного 

договору та не погашені АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

7.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на внесення відповідних змін до 
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Генерального кредитного договору шляхом укладання з Національним банком України 

додаткового договору та на укладення правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів 

рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання 

заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом 

надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними 

кредитами рефінансування. 

7.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»  (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 7.1 і 7.2 цього 

рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України працівникам 

АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» – 14 286 241  (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч двісті сорок 

один) голос, що становить 94,198111% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних зборах; 

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які беруть участь у Загальних Зборах; 

«УТРИМАЛОСЬ» – 879 924 (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять 

чотири) голоси, що становить 5,801889% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 

участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що 

становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах. 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

7.1. Встановити на період один календарний рік з дати прийняття цього рішення 

максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором у сумі            

2 000 000 000,00 грн. (Два мільярди грн. 00 коп.), а в частині вартості пулу заставлених 

активів, - на загальну суму 4 300 000 000,00 грн. (Чотири мільярди триста мільйонів грн. 00 

коп.), що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК АЛЬЯНС» за даними останньої 

річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і 

загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за 

операціями з рефінансування (включаючи овернайт) в межах відповідного Генерального 

кредитного договору та не погашені АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

7.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на внесення відповідних змін до 

Генерального кредитного договору шляхом укладання з Національним банком України 

додаткового договору та на укладення правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів 

рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом 

підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання 

ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов’язань 

за відповідними кредитами рефінансування. 

7.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - 

виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 7.1 і 7.2 

цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України 

працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Рішення прийняте. 

 

Голова Загальних зборів Фролова Ю.М. повідомила, що розгляд питань порядку денного 

вичерпано та оголосила Загальні збори закритими. 

 

Голова Загальних зборів          Ю.М. Фролова 

 

 

Секретар Загальних зборів      Т.С. Шиманська 


