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Протокол №11 
Загальних зборів  акціонерів 

Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”  
 

м. Одеса                                                                                             24 квітня 2014 року 
 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів – 17.04.2014. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 39 осіб. 

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин. 
Голосування з питань порядку денного відбувається відкритим способом за принципом: 

одна акція – один голос. 
На Загальних зборах присутній заступник начальника Управління Національного банку 

України в Одеській області Підіпригора В.В. 
На Загальних зборах присутні працівники Південно-Українського територіального 

управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитрук Аліна Сергіївна, 
Панічук Катерина Миколаївна. 

 
 
Від Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (надалі 

– «Банк») виступає Голова Правління Резніченко Олена Миколаївна та повідомляє присутнім, що 
Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Спостережної Ради Банку, на підставі Закону 
України “Про акціонерні  товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто (реєстр 
рекомендованих листів від 17.03.2014) та про що було опубліковано в офіційному  виданні 
НКЦПФР, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 
(1804) від 17.03.2014.  

 
Резніченко О.М. доповіла, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку 

б/н від 22.04.2014 для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у 
Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: 
  

Голова реєстраційної комісії: Солодовніков Валерій Іванович 
Члени реєстраційної комісії:  
Нікітіна Ірина Анатоліївна 
Яблонський Сергій Миколайович. 
 
 
Для об’яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії 

Солодовнікову В.І. 
Голова реєстраційної комісії Солодовніков В.І. повідомив, що на Загальних зборах  

акціонерів присутні 9 акціонерів, що володіють 67 627 691 простими іменними акціями, що 
складає  97,6150%  від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (69 280 000 
акцій). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах  акціонерів - 67 627 691 голосів. 

Голова реєстраційної комісії Солодовніков В.І. повідомив, що кворум досягнуто, Загальні 
збори акціонерів вважаються  правомочними. Таким чином, Загальні збори можна вважати 
відкритими. 

 
 
Представник Правління Резніченко О.М. повідомляє наступний порядок денний: 

  Питання 1. Обрання Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів та членів лічильної 
комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.  
  Питання 2. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 
2013 році. 
  Питання 3. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ 
“Інвестбанк” у 2013 році. 
  Питання 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ 
“КБ “Інвестбанк” у 2013 році. 
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  Питання 5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати 
перевірки річної фінансової звітності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2013 рік. 
  Питання 6. Затвердження результатів діяльності  ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2013 рік та 
річного звіту. 
  Питання 7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2013 рік. 

   Питання 8. Щодо збільшення статутного капіталу  банку 
 
Представник Правління Резніченко О.М. доповіла, що реєстраційна комісія здійснює 

підрахунок голосів присутніх акціонерів до обрання акціонерами лічильної комісії. 
 
 
По 1-му питанню порядку денного виступила представник Правління Резніченко О.М. та 

запропонувала: 
1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича. 
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Яблонського Сергія Миколайовича  
3. Затвердити наступний склад лічильної  комісії: 
Голова лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ 

«АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»). 
Член лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович (представник акціонера ТОВ 

«ТЕСА»). 
4. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу 

лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного. 
 
Чи є запитання або інші пропозиції ? Запитань та інших пропозицій немає. 
Питання виноситься на голосування. 

 
 
Голосували: 
“За” –  67 627 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів 
“Проти”- 0 голосів (0%)  
“Утримались”- 0 голосів (0%) 

 
 
Вирішили: 
1. Обрати  Головою Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича. 
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Яблонського Сергія Миколайовича. 
3. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ 
«АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»). 

Член лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович (представник акціонера ТОВ 
«ТЕСА»). 
4. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу лічильної 
комісії про підсумки голосування з питань порядку денного. 

 
 

Голова, секретар та лічильна комісія Загальних зборів акціонерів приступають до роботи. 
 

 
По 2-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка 

детально доповіла акціонерам про фінансово – господарську діяльність банку протягом 2013 
року та зачитала Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2013 році.  

По закінченні виступу, Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запропонував 
акціонерам провести голосування з приводу затвердження Звіту Правління за підсумками 
господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2013 році.  

   
Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.  

 Питання виноситься на голосування. 
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Голосували: 
“За” –  67 627 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів 
 “Проти”- 0 голосів (0%)  
“Утримались”- 0 голосів (0%) 
 
Вирішили:  

Затвердити Звіт Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» у 2013 році та визнати роботу Правління банку у 2013 році задовільною.         

 
 

  По 3-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних зборів акціонерів 
Теплиць І.Л., який доповів Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” 
у 2013 році та запропонував затвердити його. 

  
Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.  

 Питання виноситься на голосування. 
 
Голосували: 
“За” –  67 627 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів 
 “Проти”- 0 голосів (0%)  
“Утримались”- 0 голосів (0%) 
 
Вирішили:  

Затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2013 
році.  
 
 
 

По 4-му питанню порядку денного виступила член Ревізійної комісії ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» Нікітіна І.А., яка зачитала звіт Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» за підсумками 
діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2013 році. У доповіді було викладено правові засади 
здійснення банком діяльності, оголошено висновки за фінансовим звітом та балансом банку 
станом на 31.12.2013 року, фінансовий результат діяльності та інше.  

Ревізійною комісією за підсумками року робота банку була визнана задовільною та 
акціонерам було запропоновано затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками 
діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2013 році.  

 
Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій не надійшло.  

 Питання виноситься на голосування. 
 
Голосували: 
“За” –  67 627 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів 
 “Проти”- 0 голосів (0%)  
“Утримались”- 0 голосів (0%) 
 
Вирішили: 

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ “КБ 
“Інвестбанк” у 2013 році.  

 
 
По 5-му питанню порядку денного  Голова Правління Резніченко О.М. доповіла, що 

відповідно до вимог діючого законодавства, річна фінансова звітність банку має бути перевірена 
та засвідчена зовнішнім аудитором. Резніченко О.М. повідомила, що відповідно до укладеного 
між ПАТ «КБ «Інвестбанк» та Аудиторсько-консалтинговою фірмою «Грантье» у вигляді ТОВ 
договору про надання аудиторських послуг, Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантье» у 
вигляді ТОВ провела аудиторську перевірку діяльності банку у 2013 році, та надала 
аудиторський звіт та висновок, який у повній мірі підтверджує, що річна фінансова звітність банку 
за станом на кінець дня 31.12.2013 року складена відповідно до вимог чинного законодавства 
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України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та справедливо і достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, відображає  фінансовий стан банку за станом на кінець дня 31.12.2013 року. 
Голова Правління Резніченко О.М. довела до відома акціонерів висновок аудиторського звіту за 
результатами проведеного аудиту. Головою Загальних Зборів Теплиць І.Л. акціонерам було 
запропоновано затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора – Аудиторсько-консалтингової 
фірми «Грантье» у вигляді ТОВ. 

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає. 
Питання виноситься на голосування. 

 
 
Голосували: 
“За” –  67 627 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів 
 “Проти”- 0 голосів (0%)  
“Утримались”- 0 голосів (0%) 
 
 
Вирішили: 

Затвердити звіт та висновок Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантье» у вигляді ТОВ, 
який підтверджує, що річна фінансова звітність банку за станом на кінець дня 31.12.2013 року 
складена відповідно до вимог чинного законодавства України, Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає 
фінансовий стан банку за станом на кінець дня 31.12.2013 року. 

 
 
 

По 6-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка 
детально доповіла акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності банку протягом 
2013 року. 

По закінченні виступу Голови Правління Резніченко О.М., Голова Загальних зборів 
акціонерів Теплиць І.Л. запропонував акціонерам провести голосування з приводу затвердження 
результатів діяльності  ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2013 рік та річного фінансового звіту, який  
складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.  
 Питання виноситься на голосування. 
 
 
Голосували: 
“За” –  67 627 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів 
 “Проти”- 0 голосів (0%)  
“Утримались”- 0 голосів (0%) 
 
 
Вирішили:  

1. Затвердити фінансовий результат діяльності банку за 2013 рік у вигляді прибутку  у сумі 
5 364 472,99 гривень. 

2. Затвердити річний звіт ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2013 рік, який  складено у відповідності 
до міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 
 
 
По 7-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., 

повідомив, що, як вже було зазначено ним особисто та Головою Правління банку, фінансовим 
результатом діяльності банку у 2013 році став прибуток у розмірі 5 364 472,99 гривень, збитки 
відсутні. Розподіл прибутку та збитків, відповідно до діючого законодавства, є виключною 
компетенцію Загальних зборів акціонерів. Відповідно до Закону ”Про банки і банківську 
діяльність”, розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку 
банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку.  

На даний час сума резервного фонду банку складає 13657221,71 грн. та потребує 
збільшення для мінімізації ризиків. Тому, пропонується: 
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- частину прибутку, отриманого за результатами 2013 року в сумі 268224,00 гривень, 
направити на формування резервного фонду банку; 

- частину прибутку, отриманого за результатами 2013 року в сумі 5 096 248,99 гривень, 
затвердити як нерозподілений прибуток за 2013 рік.  

 
Збитки не розподіляються у зв’язку з їх відсутністю. 

   
Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає. 
Питання виноситься на голосування. 

 
 
Голосували: 
“За” –  67 627 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів 
 “Проти”- 0 голосів (0%)  
“Утримались”- 0 голосів (0%) 
 
 
Вирішили: 

1. Частину прибутку, отриманого за результатами 2013 року в сумі 268224,00 гривень, 
направити на формування резервного фонду банку; 

2. Частину прибутку, отриманого за результатами 2013 року в сумі 5 096 248,99 гривень, 
затвердити як нерозподілений прибуток за 2013 рік.  

3. Доручити Правлінню ПАТ «КБ «Інвестбанк» здійснити необхідні бухгалтерські операції 
щодо розподілу прибутку. 

4. Не розподіляти збитки у зв’язку з їх відсутністю. 
 
 

 По 8-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. 
повідомив, що питання щодо збільшення статутного капіталу внесено на розгляд Загальних 
зборів акціонерів за пропозицією Національного банку України (лист №47-312/12834 від 
08.08.2013) -  для визначення строків та джерел збільшення статутного капіталу з метою 
виконання вищезазначених вимог банківського законодавства.   

Теплиць І.Л. доповів, що відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо регулювання діяльності банків” від 15 лютого 2011 року № 3024-VI (далі – 
Закон), Банк  зобов'язаний протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом  (до 
17.06.2016) привести розмір статутного капіталу у відповідність з його вимогами (не менше 120 
млн. грн.). 

На даний час  розмір статутного капіталу банку становить 74 129 600 (сімдесят чотири 
мільйони сто двадцять дев’ять тисяч шістсот) грн.  

Для виконання вимог вказаного закону пропонується: 
- розпочати збільшення статутного капіталу банку у 2015 році за рахунок нерозподіленого 

прибутку 2011-2013 років та частини прибутку 2014 року (за виключенням частини прибутку, який 
буде направлено до резервного фонду); 

- після закінчення реєстрації збільшення статутного капіталу банку у 2015 році (за рахунок 
прибутку), розпочати збільшення статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків 
акціонерів банку;  

- після закінчення реєстрації збільшення статутного капіталу банку (за рахунок додаткових 
внесків), розпочати збільшення статутного капіталу банку за рахунок частини прибутку 2015 року 
(за виключенням частини прибутку, який буде направлено до резервного фонду) та закінчити до 
17.06.2016 реєстрацію збільшення статутного капіталу банку, який відповідатиме вимогам Закону 
України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків” від 15 
лютого 2011 року № 3024-VI. 
 
 
          Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає. 

Питання виноситься на голосування. 
 
 

Голосували: 














