
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
 

до Протоколу № 37 

позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

 

 Дата проведення голосування:  двадцять трете листопада дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304 
  

Питання, винесене на голосування: «Про обрання складу лічильної комісії». 

 

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було 

поставлено проект рішення з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів 

акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД": Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена 

лічильної комісії Яковлевої І.В. 

  

Голосували:    
кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  

            кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;       

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» –– 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні –– 0 голосів, що складає 0 % 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій; 

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –– 0 голосів, що складає 

0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

 

Вирішили:  

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена 

лічильної комісії Яковлевої І.В. 

 

Голова тимчасової лічильної комісії             Кандріна Л.В. 

 

 

Член тимчасової лічильної комісії              Яковлева І.В. 

 

         З протоколом ознайомленні: 

 

 

Голова  лічильної комісії                                     Кандріна Л.В. 

 

 

Член  лічильної комісії                                       Яковлева І.В. 

 

 

В.о. Голови Правління 

АТ "АКБ "КОНКОРД"                                                                          Задоя Ю.А. 
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ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
 

до Протоколу № 37 

позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

 

 Дата проведення голосування:  двадцять трете листопада дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304 
  

Питання, винесене на голосування: «Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його 

в новій редакції.». 

 

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було 

поставлено проект рішення з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів 

акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД":  

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, у тому числі 

пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням результатів емісії акцій.  

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД". 

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов’язки підписати нову 

редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально. 

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов’язки забезпечити здійснення 

усіх необхідних дій, пов’язаних з: 

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України; 

- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

  

Голосували:    
кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  

            кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;       

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» –– 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні –– 0 голосів, що складає 0 % 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій; 

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –– 0 голосів, що складає 

0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

 

Вирішили:  

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, у тому числі 

пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням результатів емісії акцій.  
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2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД". 

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов’язки підписати нову 

редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально. 

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов’язки забезпечити здійснення 

усіх необхідних дій, пов’язаних з: 

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України; 

- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 

 

 

 

Голова  лічильної комісії                                     Кандріна Л.В. 

 

 

Член  лічильної комісії                                       Яковлева І.В. 

 

 

 

В.о. Голови Правління 

АТ "АКБ "КОНКОРД"                                                                          Задоя Ю.А. 

 


