ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 15.03.2019
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
(скорочене найменування АТ «ЄПБ»
далі за текстом також Банк,
місцезнаходження за адресою: місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок
11, приміщення 51)
повідомляє акціонерів Банку, що 18 квітня 2019 року о 15-00 за Київським
часом за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського, будинок 13,
поверх 3, кімната 1 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку.
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 18 квітня 2019
року о 14-00, закінчення реєстрації о 14-45 за Київським часом за місцем
проведення Загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах, – 12 квітня 2019 року станом на 24 годину.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ».
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності АТ «ЄПБ» за 2018
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
7. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ЄПБ».
8.Про розподіл прибутку АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
9. Про розподіл прибутку АТ "ЄПБ" минулих років, що виник як різниця
між справедливою вартістю фінансового зобов'язання та вартістю
договору за операціями з акціонерами.
10. Про збільшення статутного капіталу АТ «ЄПБ» шляхом підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного
капіталу частини прибутку.
11. Про випуск акцій АТ «ЄПБ» нової номінальної вартості.
12. Про внесення змін до Статуту АТ «ЄПБ», у тому числі пов’язаних зі
збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій
редакції.
13. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень АТ «ЄПБ».
14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ
«ЄПБ».
1

15. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі
паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з
чинним законодавством України.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку
денного, розміщена на власному веб-сайті Банку за адресою:
www.europrombank.kiev.ua.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 12 березня
2019 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 12
березня 2019 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.
Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ».
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» у кількості
двох осіб – голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії
Демченка Анатолія Миколайовича.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення:
Визнати роботу Наглядової ради АТ «ЄПБ» задовільною та такою, що
відповідає Бізнес-плану та Стратегії розвитку Банку.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності АТ «ЄПБ» за 2018
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення:
Визнати роботу Правління АТ «ЄПБ» задовільною та такою, що відповідає
Бізнес-плану та Стратегії розвитку Банку.
4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЄПБ».
5. Затвердження річного звіту АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
Проект рішення:
Річний звіт та результати діяльності АТ «ЄПБ» за 2018 рік затвердити.
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6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
Проект рішення:
Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту –
аудиторської фірми ТОВ “Аудиторська компанія «Аваль» затвердити.
7. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ЄПБ».
Проект рішення:
Визначити основні напрями діяльності АТ «ЄПБ», викладені в окремому
документі.
8. Про розподіл прибутку АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
Проект рішення:
Розподілити прибуток, отриманий АТ «ЄПБ»
у 2018 році у розмірі
3 285 468,38 гривень, наступним чином:
- частину прибутку в сумі 164 273,42 гривень, що складає 5 % від загальної
суми прибутку, направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»;
- частину прибутку в сумі 3 074 377,04 гривень направити на збільшення
статутного капіталу АТ "ЄПБ" шляхом підвищення номінальної вартості
акцій;
- частину прибутку в сумі 46 817,92 гривень направити на сплату військового
збору.
9. Про розподіл прибутку АТ "ЄПБ" минулих років, що виник як різниця
між справедливою вартістю фінансового зобов'язання та вартістю
договору за операціями з акціонерами.
Проект рішення:
Розподілити прибуток минулих років у сумі 8 354 465,25 гривень наступним
чином:
- частину прибутку в сумі 1 323 375,95, що складає 15,8403 % від його
загальної суми, направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»;
- частину прибутку в сумі 6 925 622,96 гривень направити на збільшення
статутного капіталу АТ "ЄПБ" шляхом підвищення номінальної вартості
акцій;
- частину прибутку в сумі 105 466,34 гривень направити на сплату військового
збору.
10. Про збільшення статутного капіталу АТ «ЄПБ» шляхом підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного
капіталу частини прибутку.
Проект рішення:
Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ЄПБ» на 10 000 000,00 гривень до
розміру 210 000 000,00 гривень шляхом підвищення номінальної вартості
однієї акції з 1000,00 гривень до 1050,00 гривень за рахунок спрямування до
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статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік у сумі 3 074 377,04 гривень
та частину прибутку минулих років у сумі 6 925 622,96 гривень.
11. Про випуск акцій АТ «ЄПБ» нової номінальної вартості.
Проект рішення:
Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «ЄПБ» у кількості 200 000 штук
новою номінальною вартістю 1050,00 гривень кожна, загальною вартістю
210 000 000,00 гривень та затвердити рішення про випуск акцій нової
номінальної вартості.
12. Про внесення змін до Статуту АТ «ЄПБ», у тому числі пов’язаних зі
збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій
редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту АТ «ЄПБ» шляхом затвердження його нової редакції.
Встановити, що нова редакція Статуту АТ «ЄПБ» набирає чинності з дати її
державної реєстрації.
Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Філенкову З.Ю. або особу, яка
виконуватиме її обов’язки, підписати Статут АТ «ЄПБ» в новій редакції та
забезпечити здійснення всіх необхідних дій для реєстрації нової редакції
Статуту АТ «ЄПБ».
13. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень АТ «ЄПБ».
Проект рішення:
Затвердити:
Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
Положення
про
Правління
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
Принципи
(Кодекс)
корпоративного
управління
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».
14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ
«ЄПБ».
Проект рішення:
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ
БАНК».
15. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».
Проект рішення:
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Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі дні з
понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00 в приміщенні Банку за адресою: місто
Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51, другий поверх,
кабінет Юридичного відділу, а в день проведення Загальних зборів акціонерів
– також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з
документами, – корпоративний секретар Бобніхова Г.А.
Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні
товариства» після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів
акціонери мають право: від дати надіслання повідомлення про проведення
Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення; отримувати
письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту
порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь
на всі запитання однакового змісту. У разі якщо порядок денний Загальних
зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону
України «Про акціонерні товариства», Банк надає акціонерам можливість
ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до
порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору
(крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо
нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до
дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена
Наглядової ради - незалежного директора.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних
зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального
виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Банку або
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу
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та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів Банку.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту
порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку пропозиції
акціонерів (акціонера) може бути прийнято з підстав, визначених ст.38 Закону
України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку.
Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення
Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити
рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено
акціонеру.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи
органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших
акціонерів Банку на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи
юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або
уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган
Банку. Повідомлення акціонером відповідного органу Банку про призначення,
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою
засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний
документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами,
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів
Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах
акціонерів Банку на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах декільком своїм представникам.
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Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на Загальних зборах Банку. Надання довіреності на право участі
та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих
Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника.
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
2018
2017
Усього активів
537 779
641 627
Основні засоби (за залишковою вартістю)

8 871

4 907

32

29

532

1162

76 778

47 643

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-39 588

- 43 054

Власний капітал

214 411

309 029

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

200 000

200 000

97 251

7 466

226 118

325 136

3 285

8 173

200 000

178 603

16,43

45,66

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти

Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

Повідомлення затверджено Наглядовою радою АТ «ЄПБ», Протокол засідання
від 13.03.2019 № 13/03/2019.
Наглядова рада АТ «ЄПБ»
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