ПРОТОКОЛ № 3
річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (надалі - банк)
м. Київ

28 лютого 2022 р.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів: 28 лютого 2022 року о 15 год 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Ділова, 9А, кімната для переговорів на 2-му поверсі (вхід з кімнати № 12).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на
24 годину 22 лютого 2022 року відповідно до рішення ради банку (протокол № 3 від 20.01.2022).
Під час проведення Загальних зборів акціонерів банком було вжито всіх необхідних заходів,
спрямованих на дотримання вимог чинного законодавства, що встановлені на період карантинних,
воєнних обмежень.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: 2 (дві) особи, яким належить 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот
сорок три тисячі дев’ятсот сорок одна) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,66 грн.
(одна гривня 66 копійок) кожна та які є власниками 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот
сорок три тисячі дев’ятсот сорок одна) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК».
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах: зареєструвалися та беруть участь 2 (два)
акціонери, що володіють 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот сорок три тисячі
дев’ятсот сорок одна) штук простих іменних акцій та які є власниками 167 643 941 (сто шістдесят
сім мільйонів шістсот сорок три тисячі дев’ятсот сорок одна) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС
БАНК», що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК».
Кворум Загальних зборів: Відповідно до складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів,
які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах АТ «АЙБОКС БАНК», зареєстровано 2
(два) акціонери, яким належить 167 643 941 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот сорок три тисячі
дев’ятсот сорок одна) штук простих іменних акцій та які є власниками 167 643 941 (сто шістдесят
сім мільйонів шістсот сорок три тисячі дев’ятсот сорок одна) штук голосуючих акцій АТ «АЙБОКС
БАНК», що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК».
Під час реєстрації реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного
учасника Загальних зборів, рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів)
реєстраційною комісією не виносилось.
Враховуючи, що для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери,
які володіють більш як 50 відсотків голосуючих акцій АТ «АЙБОКС БАНК», відповідно до ст. 41
Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність
кворуму річних Загальних зборів акціонерів 28.02.2022. Збори є правомочними.
Головуючий та секретар Загальних зборів: відповідно до рішення ради банку (протокол від
20.01.2022 № 3) головою Загальних зборів обрано Зварича Віталія Володимировича, секретарем –
Буцьку Тетяну Петрівну.
Склад тимчасової лічильної комісії: До обрання складу лічильної комісії підрахунок голосів,
роз’яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення
голосування на Загальних зборах, здійснювала призначена радою банку (протокол від 20.01.2022
№ 3) тимчасова лічильна комісія у складі:
- Камінська Наталія Михайлівна;
- Зубрицька Катерина Анатоліївна.

Порядок денний річних Загальних зборів:
(затверджений рішенням ради банку від 20.01.2022, протокол № 3)
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2021 рік, прийняття рішення за
наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Ради Банку за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та
затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту про винагороду
членів Ради Банку за 2021 рік.
5. Розгляд звіту і висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи в 2021 році.
8. Про розподіл прибутку АТ «АЙБОКС БАНК» за 2020 та 2021 роки та визначення частини
прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
9. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини
прибутку за 2020 та 2021 роки.
10. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
11. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК», в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом
підвищення номінальної вартості акцій, та затвердження його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Ради Банку.
13. Обрання членів Ради Банку.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з Головою та Членами Ради Банку.
15. Схвалення значних правочинів АТ «АЙБОКС БАНК» по операціям з розміщення коштів
шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
Порядок голосування на річних Загальних зборах:
Відповідно до ст. 43 Закону голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань
порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст
бюлетенів для голосування затверджені рішенням ради банку.
Відповідно до вимог законодавства питання, не внесені до порядку денного, Загальними
зборами не розглядаються.
З метою оптимального використання часу голова Загальних зборів акціонерів Зварич В.В.
запропонував не зачитувати проекти рішень з питань порядку денного, оскільки вони відомі
акціонерам та відображені в бюлетенях для голосування, а одразу після оголошення питання порядку
денного, яке розглядається, голосувати та особисто оголошувати присутнім про прийняте рішення.
Отримавши підтвердження присутніх акціонерів про підтримання висловленої пропозиції,
Зварич В.В. перейшов до оголошення питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за першим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 1.
Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
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167 643 941
0
0
0

Процентне відношення до
загальної кількості голосів
акціонерів (представників), які
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу,
%
100
0
0
0

0

0

Кількість голосів

«за»
«проти»
«утримався»
«кількість голосів акціонерів, які не
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 № 1 засідання тимчасової лічильної комісії додається
до протоколу річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
1.1. Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:
голова лічильної комісії – Зубрицька Катерина Анатоліївна,
член лічильної комісії - Камінська Наталія Михайлівна.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які
були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма
членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

ПИТАННЯ № 2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів банку.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за другим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 2.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 № 2 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).
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ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
2.1. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку:
- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів через
члена лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання
порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (повного
найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію).
Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції, що не включені
до порядку денного, розгляду не підлягають;
- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;
- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос,
з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону
України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" та які
кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою
Зборів цього питання на голосування акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після
закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій
бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування
з цього питання;
- підрахунок лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів
та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин;
- до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка
сформована відповідно до рішення Ради Банку;
- рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про
підсумки голосування;
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку
денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано
не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
ПИТАННЯ № 3. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2021 рік, прийняття
рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за третім питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 3.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №3 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).
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ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
3.1. Затвердити Звіт Правління Банку за 2021 рік без зауважень та заходів;
3.2. Роботу Правління Банку в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та
напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.
ПИТАННЯ № 4. Розгляд звіту Ради Банку за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його
розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту про
винагороду членів Ради Банку за 2021 рік.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за четвертим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 4.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №4 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ЧЕТВЕРТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
4.1. Затвердити звіт Ради Банку за 2021 рік без зауважень та заходів.
4.2. Роботу Ради Банку в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам
діяльності Банку і положенням його установчих документів.
4.3. Затвердити звіт про винагороду членів Ради Банку за 2021 рік.
ПИТАННЯ № 5. Розгляд звіту і висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за п’ятим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 5.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
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167 643 941
0
0
0

Процентне відношення до
загальної кількості голосів
акціонерів (представників), які
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
100
0
0
0

0

0

Кількість
голосів
«за»
«проти»
«утримався»
«кількість голосів акціонерів, які не
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №5 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА П’ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
5.1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ Аудиторська фірма «Інтер-аудит Кроу»
відносно аудиту річної фінансової звітності за 2021 рік (додається), в тому числі звіт про
результати першого етапу оцінки стійкості АТ «АЙБОКС БАНК».
5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту і висновку зовнішнього аудитора відносно
аудиту річної фінансової звітності Банку за 2021 рік.
ПИТАННЯ № 6. Затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за шостим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 6.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №6 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ШОСТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
6.1. Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік (у т.ч. звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів,
примітки до фінансової звітності).
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ПИТАННЯ № 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2021
році.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за сьомим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 7.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість
Процентне відношення до
голосів
загальної кількості голосів
акціонерів (представників), які
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №7 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА СЬОМИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
7.1. Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2021 році фінансовий прибуток у розмірі
480 188 554,20 грн. (чотириста вісімдесят мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят
чотири гривні 20 коп.) та розподілити наступним чином:
прибуток в сумі 24 009 427,71 грн. (двадцять чотири мільйони дев’ять тисяч чотириста двадцять
сім гривень 71 коп.) спрямувати до резервного фонду Банку, що складає не менше 5% від суми чистого
прибутку.
прибуток в сумі 455 113 986,12 грн.(чотириста п’ятдесят п’ять мільйонів сто тринадцять тисяч
дев’ятсот вісімдесят шість гривень 12 коп.) cпрямувати на збільшення статутного капіталу Банку.
прибуток в сумі 1 065 140,37 грн. (один мільйон шістдесят п’ять тисяч сто сорок гривень 37 коп.)
залишити нерозподіленим.
Дивіденди за результатами річного звіту за 2021 рік не розподіляти та не виплачувати.
ПИТАННЯ № 8. Про розподіл прибутку АТ «АЙБОКС БАНК» за 2020 та 2021 роки та
визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за восьмим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 8.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
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167 643 941
0
0
0

Процентне відношення до
загальної кількості голосів
акціонерів (представників), які
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
100
0
0
0

0

0

Кількість
голосів
«за»
«проти»
«утримався»
«кількість голосів акціонерів, які не
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №8 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ВОСЬМИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
8.1. Нерозподілений прибуток АТ «АЙБОКС БАНК» за 2020 рік у сумі 22 861 913,88 грн. (двадцять
два мільйони вісімсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот тринадцять гривень 88 коп.) та прибуток
АТ «АЙБОКС БАНК» за 2021 рік у сумі 455 113 986,12 грн. (чотириста п’ятдесят п’ять мільйонів
сто тринадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят шість гривень 12 коп.) спрямувати на збільшення
статутного капіталу Банку.
ПИТАННЯ № 9. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом
підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу
частини прибутку за 2020 та 2021 роки.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за дев’ятим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 9.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість
Процентне відношення до
голосів
загальної кількості голосів
акціонерів (представників), які
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №9 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ДЕВ’ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
9.1. Збільшити Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК» на 477 975 900,00 грн. (чотириста сімдесят сім мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч
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дев’ятсот гривень 00 коп.) до загального розміру 759 337 600,00 грн. (сімсот п’ятдесят дев’ять
мільйонів триста тридцять сім тисяч шістсот гривень 00 коп.) шляхом підвищення номінальної
вартості акцій за рахунок спрямування до Статутного капіталу Банку частини прибутку за 2020
та 2021 роки на суму 477 975 900,00 грн. (чотириста сімдесят сім мільйонів дев’ятсот сімдесят
п’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.).
ПИТАННЯ № 10. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за десятим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 10.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №10 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ДЕСЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
10.1. Підвищити номінальну вартість 169 495 000 (сто шістдесяти дев’яти мільйонів чотириста
дев’яносто п’яти тисяч) штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».
Номінальну вартість кожної простої іменної акції Банку підвищити з 1,66 грн. (однієї гривні 66
копійок) до 4,48 грн. (чотирьох гривень 48 копійок) за одну акцію. Затвердити Рішення про
підвищення номінальної вартості акцій, що додається.
10.2. Голові Правління Банку (а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки) забезпечити
здійснення усіх необхідних дій для реєстрації випуску акцій Банку нової номінальної вартості.
ПИТАННЯ № 11. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК», в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу
шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердження його у новій редакції.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за одинадцятим питанням порядку денного, відмітити в
ньому варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє
рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 11.
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Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №11 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ОДИНАДЦЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК», в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення
номінальної вартості акцій Банку.
11.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» у
новій редакції, що додається.
11.3. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙБОКС БАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до
законодавства України.
11.4. Уповноважити Голову Правління Банку (а у разі його відсутності - виконуючого обов’язки)
підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС
БАНК», посвідчити його підпис нотаріально, здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту
Банку в НАЦІОНАЛЬНОМ БАНКУ УКРАЇНИ та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для
проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.
ПИТАННЯ № 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Ради
Банку.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за дванадцятим питанням порядку денного, відмітити в ньому
варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 12.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
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«кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.

0

0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №12 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ДВАНАДЦЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
12.1. Припинити повноваження Голови та Членів Ради Банку з 28.02.2022.
ПИТАННЯ № 13. Обрання членів Ради Банку.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для кумулятивного голосування за тринадцятим питанням порядку денного, в
якому вказано перелік всіх кандидатів, а також вказати кількість голосів, яку акціонери бажають
віддати за кожного з них.
Секретар Загальних зборів акціонерів Буцька Т.П. додатково надала пояснення щодо принципу
кумулятивної системи голосування, зазначивши, що кожен акціонер загальну кількість своїх акцій
множить на кількість кандидатів, та отриману кількість голосів розподіляє між кандидатами, що
визначені в бюлетенях для кумулятивного голосування.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування № 13.
Для заповнення бюлетенів, передачі інформації лічильній комісії, підрахунку голосів у ході
засідання зборів взято паузу на 3-4 хвилини.
Підсумки голосування:
відсоток
кількість
голосів за
результат
№ з/п
ПІБ кандидата
набраних кандидата від
проведеного
голосів
загальної їх
голосування
кількості
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Демиденко Олександр Миколайович незалежний директор
Зварич Віталій Володимирович –
представник акціонера
Суслов Віктор Іванович –
незалежний директор
Уляницька Анна Юріївна – незалежний
директор
Шевцова Альона Володимирівна
– акціонер
Шевченко Володимир Олександровичнезалежний директор
Шпачук Віталій Васильович- незалежний
директор

167 643 941

14,28%

167 643 941

14,28%

167 643 941

14,28%

167 643 941

14,28%

167 643 941

14,28%

167 643 941

14,28%

167 643 941

14,28%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними
недійсними
Рішення прийнято.

0
0

обрано до складу
ради банку
обрано до складу
ради банку
обрано до складу
ради банку
обрано до складу
ради банку
обрано до складу
ради банку
обрано до складу
ради банку
обрано до складу
ради банку
Голосів
Голосів

0%
0%

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Обрання членів ради АТ «АЙБОКС БАНК» здійснюється в порядку кумулятивного
голосування. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол від 28.02.2022 № 13
засідання Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).
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ЗА ТРИНАДЦЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
13.1. Обрати членами ради АТ «АЙБОКС БАНК» строком на три роки:
• Демиденка Олександра Миколайовича - незалежний директор,
• Зварича Віталія Володимировича – представник акціонера,
• Суслова Віктора Івановича – незалежний директор,
• Уляницьку Анну Юріївну – незалежний директор,
• Шевцову Альону Володимирівну – акціонер,
• Шевченка Володимира Олександровича – незалежний директор,
• Шпачука Віталія Васильовича – незалежний директор.
Обраний склад ради банку набуває повноважень з 01 березня 2022 року.
ПИТАННЯ № 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру
їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з Головою та Членами Ради Банку.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за чотирнадцятим питанням порядку денного, відмітити в
ньому варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє
рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 14.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість
Процентне відношення до
голосів
загальної кількості голосів
акціонерів (представників), які
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №14 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА ЧОТИРНАДЦЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку;
14.2. Уповноважити Голову Правління Банку (а у разі його відсутності - виконуючого обов’язки)
підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради
Банку.
ПИТАННЯ № 15. Схвалення значних правочинів АТ «АЙБОКС БАНК» по операціям з
розміщення коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку
України.
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СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» Зварича В.В., який оголосив
питання порядку денного.
Головуючий запропонував акціонерам додатково ознайомитись з проектом рішення,
зазначеним в бюлетені для голосування за п’ятнадцятим питанням порядку денного, відмітити в
ньому варіант «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та особисто оголосити присутнім про своє
рішення.
Питання винесено на голосування.
Зауважень та пропозиції від акціонерів не надходило.
Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 15.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Процентне відношення до
загальної кількості голосів
Кількість
акціонерів (представників), які
голосів
зареєструвались для участі у
Зборах та мають право голосу, %
«за»
167 643 941
100
«проти»
0
0
«утримався»
0
0
«кількість голосів акціонерів, які не
0
0
брали участі у голосуванні»
«кількість голосів акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними недійсними»
Рішення прийнято.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування (Протокол від 28.02.2022 №15 засідання лічильної комісії додається до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

ЗА П’ЯТНАДЦЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
15.1. Схвалити значні правочини АТ «АЙБОКС БАНК» по операціям з розміщення коштів шляхом
придбання депозитних сертифікатів Національного банку України за період з 28.07.2021 по
28.02.2022.

Голова річних Загальних зборів Зварич В.В. повідомив, що порядок денний зборів вичерпано.
Пропозицій, зауважень і претензій щодо організації і проведенню зборів не надійшло.
Річні Загальні збори акціонерів банку оголошено закритими.
Протокол складено в 1 (одному) примірнику на 13 (тринадцяти) аркушах.
Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «АЙБОКС БАНК»

_____________________

Секретар Загальних зборів
акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК»

_____________________

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Голова правління АТ «АЙБОКС БАНК»

_______________________

_____________________

__________________ _______________________
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