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1. Пункти 4.1. та 4.2. Розділу «4. Статутний капітал банку»   викласти у. наступній
редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами створюється статутний капітал 
Банку у розмірі 69 280 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч)  гривень, 
який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України. 4.2. 
Статутний  капітал  поділений  на 69 280 000  (шістдесят дев'ять  мільйонів двісті 
вісімдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня кожна акція. 
Статутний капітал Банку формується за рахунок власних коштів акціонерів Банку. Акції 
банку розподіляються між ними згідно чинного законодавства та даних, що містяться у 
відповідному реєстрі акціонерів.».

2. Пункт  8.6.   Розділу  «8.   Порядок  розподілу  прибутків  та  покриття  збитків»
викласти у наступній редакції:

«8.6.  Дивіденди сплачуються акціонерам виключно грошовими коштами,  за рахунок 
чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості належних їм акцій, відповідно 
до чинного законодавства.

Загальний порядок оголошення,  нарахування і отримання дивідендів 
визначається цим Статутом та діючим законодавством.

Дивіденди виплачуються на акції,  звіт про результати розміщення яких 
зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  Виплата дивідендів 
здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, 
встановленому Загальними зборами акціонерів,  у строк не пізніше шести місяців після 
закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим 
чином за рішенням вищого органу Банку.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату 
складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх 
виплати.  Дата складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  не 
може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Банк повідомляє осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 
Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про 
дату,  розмір,  порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі),  у біржовому 
реєстрі якої (яких)  він перебуває.  У разі відчуження акціонером належних йому акцій 
після дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  але 
раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, 
зазначеної у такому переліку.».
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