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Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________  

 

БЮЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ  

НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 

 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК" 
 

Дата проведення загальних зборів: 

 

25.08.2021 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера): 

 

 

Реквізити акціонера: 

П.І.Б./найменування акціонера  

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за 

наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського 

реєстру країни, де офіційно зареєстрований 

іноземний суб’єкт господарської діяльності) – 

для юридичної особи 

 

 

Реквізити представника акціонера (за 

наявності):   

П.І.Б. /найменування представника акціонера 
 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи 

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за 

наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського 

реєстру країни, де офіційно зареєстрований 

іноземний суб’єкт господарської діяльності) – 

для юридичної особи 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру: _________________________________________ 

(________________________________________) 

                                (прописом) 
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Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________  

 

Питання порядку денного: 

1. Про деякі питання добровільного страхування відповідальності Голови та членів 

Наглядової ради, посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Проект рішення: 

1. Встановити максимальний розмір витрат на сплату страхової премії за договором 

добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових 

осіб АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 2 910 000 (два мільйони дев’ятсот десять тисяч) грн. 00 

коп., що відповідає витратам на страхування, передбаченим у Бюджеті АБ «УКРГАЗБАНК» 

на 2021 рік. 

2. АБ «УКРГАЗБАНК» здійснити обрання страховика відповідно до процедур, визначених 

внутрішніми документами АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗА» 

 

«ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Увага! 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких 

реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.  

 

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у 

випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). 


