
Додаток до повідомлення про 

скликання позачергових загальних 

зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК»  

 

Проекти рішень з питань порядку денного  

позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,  

скликаних на 31.01.2022 

 

Питання 1. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом 

затвердження його у новій редакції. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити 

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в  

порядку, встановленому законодавством України. 

 

Питання 2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням 

загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1), та з 

урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним 

реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

31.01.2022, Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.     

 

Питання 3. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», 

затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 

(протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації 

державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 

АБ «УКРГАЗБАНК» 31.01.2022, Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій 

редакції.     

 

 



 

Питання 4. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням 

загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1), та з 

урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним 

реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

31.01.2022, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.     

 

Питання 5. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК».  

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1. Визнати з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними 

зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 31.01.2022, таким, що втратило чинність, Положення 

про Правління  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 

07.07.2020 (протокол №1). 


