
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
 

до Протоколу № 38 

позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

 

 Дата проведення голосування:  двадцять п’яте січня дві тисячі дев’ятнадцятого 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 № 38 

позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

 

 Дата проведення голосування:  двадцять п’яте січня дві тисячі дев’ятнадцятого року 

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

Питання, винесене на голосування: «Про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Банку.». 

 

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":  

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – 

Сосєдки Олени Віліївни, та членів Наглядової ради - Сосєдки Юлії Віліївни, Семенової Олени 

Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича. 

  

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:  

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови 

Наглядової ради – Сосєдки Олени Віліївни, та членів Наглядової ради - Сосєдки Юлії Віліївни, 

Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича. 

  

 

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 КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ  

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
 

до Протоколу № 38 

позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 
 

 Дата проведення голосування:  двадцять п’яте січня дві тисячі дев’ятнадцятого року 

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

Питання, винесене на голосування: «Про обрання членів Наглядової ради Банку.» 

 Голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. 

В голосуванні з питання обрання членів Наглядової ради Банку брало участь 1 199 964 

кумулятивних голосів. Було надано 2 бюлетеня. 
 

Голосували:    
- за обрання кандидата Сосєдка Олена Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;  

- за обрання кандидата Сосєдка Юлія Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;  

- за обрання кандидата Мiняйло Валентин Францевич подано - 199 994 кумулятивних голосів; 

- за обрання кандидата Семенова Олена Олександрiвна подано - 199 994 кумулятивних голосів;  

- за обрання кандидата Адамський Павло Самуїлович подано - 199 994 кумулятивних голосів; 

- за обрання кандидата Капустін Іван Вадимович подано - 199 994 кумулятивних голосів; 
 

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає – 1 199 964 кумулятивних голосів. 
 

- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні –– 0  від загальної кількості 

кумулятивних голосів; 

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –– 0 від загальної кількості 

кумулятивних голосів. 

 

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість 

голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

 

Вирішили:  

Обрати членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" Сосєдку Олену Віліївну, Сосєдку Юлію Віліївну, які є 

акціонерами Банку; Міняйла Валентина Францевича, як представника акціонера Сосєдки О.В.; 

Семенову Олену Олександрiвну, Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича, які 

є незалежними членами Наглядової ради Банку (незалежними директорами) строком на 3 (три) 

роки. Повноваження членів Наглядової ради Банку дійсні з моменту їх обрання Загальними 

зборами акціонерів Банку, а саме з 25.01.2019 року. 

 

 

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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
 

до Протоколу № 38 

позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 
 

 Дата проведення голосування:  двадцять п’яте січня дві тисячі дев’ятнадцятого року 

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

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.». 
 

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

поставлено проект рішення з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів 

акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД":  

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової  

ради Банку. 

2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів 

(контрактів), що укладатимуться з ними. 

3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов’язки, як особу, уповноважену 

на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку. 
  

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. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової  

ради Банку. 

2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів 

(контрактів), що укладатимуться з ними. 

3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов’язки, як особу, уповноважену 

на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку. 
  

 

Голова  лічильної комісії                                     Кандріна Л.В. 
 

 

Член  лічильної комісії                                       Яковлева І.В. 

 

В.о. Голови Правління 

АТ "АКБ "КОНКОРД"                                                                          Задоя Ю.А. 


