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ПРОТОКОЛ 

ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) 

ДЛЯ УЧАСТІ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 

АТ "УКРСИББАНК" (код за ЄДРПОУ 09807750)  

06 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО 

  

 Дата проведення реєстрації: 09.09.2022 

 Час початку реєстрації: 12:15 

 Час закінчення реєстрації: 13:00 

 

 Підсумки реєстрації акціонерів та уповноважених представників, що зареєструвалися для участі у 

річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «УКРСИББАНК» (далі – «Загальні збори»). 

Загальні Збори проведені дистанційно в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання 

та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного 

інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

16 квітня 2020 року № 196, на підставі рішення Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» (Протокол № 2022-7 

від 08.07.2022 року) у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року N 64/2022. 

Голосування на Загальних зборах проводилося з 9.00 26 серпня 2022 року до 18.00 06 вересня 2022 

року шляхом подання акціонером (представником акціонера) бюлетеню для голосування разом з 

документами, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином 

засвідчені копії, депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на 

якому обліковуються належні акціонеру акції Банку. Бюлетень для голосування був розміщений у вільному 

для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту АТ «УКРСИББАНК» 26 серпня 2022 року. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена за результатами аналізу документів, отриманих 

від Національного депозитарію України в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та 

дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного 

інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

16 квітня 2020 року № 196, шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та 

перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. 

 Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним 

депозитарієм України станом на 24 годину 31 серпня 2022 року, загальна кількість осіб, включених до 

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить  2 акціонери, які є власниками 

506 926 165 207 акцій, з них 2 акціонери, які є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 

491 902 834 807 простих іменних акцій (голосів), що враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні на Загальних зборах. 

Кількість викуплених банком акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні на Загальних зборах становить 0. 

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які прийняли участь у Загальних зборах 

дистанційно шляхом подання бюлетенів, становить  2 акціонери, які є власниками 506 926 165 207 акцій, з 

них 2 акціонери, які є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 491 902 834 807 простих 

іменних акцій (голосів), що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. 

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвалися для участі у Загальних 

зборах, – 2 акціонери (представники акціонерів), які є власниками голосуючих акцій із загальною  

кількістю 491 902 834 807 простих іменних акцій (голосів), що становить  100,00 % загальної кількості 

голосів, які мають право на участь у Загальних зборах. 

Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили. 

Висновок: згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум наявний. 

Голова реєстраційної комісії                                                                          М.Л. Блінська 

Член реєстраційної комісії                                                                         К.М. Давидченко 

Секретар реєстраційної комісії                                                                             В.В.Ткаченко  


