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ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
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identification code – 21685485
(hereinafter referred to as “PJSC “CITIBANK”)

15 квітня 2016 року
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Kyiv

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Time and date of the Annual General Shareholders
Акціонерів: «14» квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. Meeting: April 14th 2016 at 11 am. 00 min. local time.
за місцевим часом.
Адреса проведення Річних Загальних Зборів Address of the Annual General Shareholders
Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 5th
16-Г, 5-й поверх, кімната переговорів.
floor, Conference room
Початок реєстрації Акціонерів: «14» квітня 2016 Start of the Shareholders registration: April 14th 2016
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.
часом.
Реєстрація Акціонерів (їх представників), які
прибули для участі у Річних Загальних Зборах
Акціонерів, здійснювалась Реєстраційною комісією,
призначеною Наглядовою Радою ПАТ «СІТІБАНК»,
на підставі переліку (реєстру) акціонерів,
складеному станом на 24 годину «8» квітня 2016
року.

Registration of the Shareholders
(or their
representatives), that arrived to attend the Annual
General Shareholders Meeting, is conducted by the
Registration Commission that was appointed by
Supervisory Board of PJSC “CITIBANK” based on the
list (register) of shareholders complied as of 24 hour of
April 8th 2016.

Голова Реєстраційної комісії – Спутай Ірина The Chairman of the Registration Commission is Iryna
Станіславівна.
Sputai.
Загальна кількість осіб, включених до переліку Total number of persons included to the list of
акціонерів, які мають право на участь у Річних shareholders entitled to participate in the Annual
Загальних Зборах Акціонерів – 2 (двоє):
General Shareholders Meeting – 2 (two):
1. «СІТІБАНК
ОВЕРСІЗ
КОРПОРЕЙШН»
(CITIBANK
INVESTMENT CORPORATION);

ІНВЕСТМЕНТ
OVERSEAS

1. CITIBANK
CORPORATION;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС»
(CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

OVERSEAS

INVESTMENT

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC.

Для участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів The following Shareholders of PJSC “CITIBANK”
були зареєстровані та присутні Акціонери ПАТ were registered and are present to participate in the
«СІТІБАНК», а саме:
Annual General Shareholders Meeting:
1. «СІТІБАНК
ОВЕРСІЗ
ІНВЕСТМЕНТ
КОРПОРЕЙШН»
(CITIBANK
OVERSEAS
INVESTMENT CORPORATION), юридична особа,
яка заснована відповідно до Розділу 25 (а) Закону

1. CITIBANK
OVERSEAS
INVESTMENT
CORPORATION, a legal entity organized under
Section 25(a) of the Federal Reserve Act, located at One
Penn’s Way, New Castle, Delaware, 19720, USA,
1

про федеральну резервну систему Сполучених
Штатів Америки, що знаходиться за адресою: Ван
Пеннз Вей, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One
Penn’s Way, New Castle, Delaware, 19720, USA),
володіє 6700 шт. простих іменних акцій та 2211 шт.
привілейованих іменних акцій, що відповідає 67%
Статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК», в особі
представника Воропаєвої Катерини Юріївни, яка
діє на підставі Довіреності від 18 березня 2016,
посвідченої в м. Довер, штат Делаве, США;

owning 6700 ordinary registered shares and 2211
preferred registered shares, which corresponds to 67 %
of share capital of PJSC “CITIBANK”, represented by
Kateryna Voropaieva Yuriivna, who acts on the basis of
Power of Attorney dated March 18th 2016 and certified
in Dover, Delaware, USA;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС»
(CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC),
юридична особа, яка заснована відповідно до
законодавства штату Делавер, що знаходиться за
адресою: Ван Пеннз Вей, Нью Касл, Делавер, 19720,
США (One Penn’s Way, New Castle, Delaware, 19720,
USA), володіє 3300 шт. простих іменних акцій та
1089 шт. привілейованих іменних акцій, що
відповідає
33 % Статутного капіталу ПАТ
«СІТІБАНК», в особі представника Москвіної
Катерини Юріївни, яка діє на підставі Довіреності
від 18 березня 2016, посвідченої в м. Довер, штат
Делавер, США.

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC,
a legal entity organized under the law of the State of
Delaware, located at One Penn’s Way, New Castle,
Delaware, 19720, USA, owning 3300 ordinary
registered shares and 1089 preferred registered shares,
which corresponds to 33 % of share capital of PJSC
“CITIBANK”, represented by Moskvina Kateryna
Yuriyvna, who acts on the basis of Power of Attorney
dated March 18th 2016 and certified in Dover, Delaware,
USA.

На засідання Річних Загальних Зборів Акціонерів The following persons have been invited to the
запрошено:
Annual General Shareholders Meeting:
1) Москвіну Катерину Юріївну – В.о. Головного
бухгалтера ПАТ «СІТІБАНК»;

1) Moskvina Kateryna Yuriyvna,
Accountant of PJSC “CITIBANK”;

2) Дехтярь Світлану Володимирівну – Члена
Правління
ПАТ «СІТІБАНК», Начальника
фінансового департаменту ПАТ «СІТІБАНК».

2) Dehtyar Svitlana Volodymyrivna, Member of the
Management Board of PJSC “CITIBANK”, Head of
Finance Department of PJSC “CITIBANK”.

Про проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів
та Порядок денний Річних Загальних Зборів
Акціонерів усі Акціонери ПАТ «СІТІБАНК» були
повідомлені у спосіб, передбачений Статутом ПАТ
«СІТІБАНК» та чинним законодавством.

Shareholders were informed on conduction of the
Annual General Shareholders Meeting and Agenda of
the Annual General Shareholders Meeting in accordance
with Charter of PJSC “CITIBANK” and pursuant to the
current legislation.

Відповідно до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» Загальні
Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації
для участі у них акціонерів, які сукупно є
власниками більше як 50 відсотків голосуючих
акцій. На Зборах присутні акціонери ПАТ
«СІТІБАНК», частка яких у Статутному капіталі
ПАТ «СІТІБАНК» у сукупності становить 100%
Статутного Капіталу ПАТ «СІТІБАНК» і які у
сукупності володіють 10 000 шт. простих іменних
акцій та 3300 шт. привілейованих іменних акцій, що
відповідає 100% голосів на Річних Загальних Зборах
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК». Кворум наявний, у
зв'язку з чим Річні Загальні Збори Акціонерів ПАТ
«СІТІБАНК» правомочні приймати рішення з усіх
питань порядку денного, і Річні Загальні Збори
Акціонерів
ПАТ «СІТІБАНК» оголошено
відкритими.

According to the Charter of PJSC “CITIBANK” the
General Shareholders Meeting has a quorum provided
the Shareholders registered for this Meeting collectively
own more than 50 percent of voting shares. The
Shareholders of PJSC “CITIBANK” present at the
Meeting have the 100% capital participation in share
capital of PJSC “CITIBANK” and collectively own
10 000 ordinary registered shares and 3300 preferred
registered shares, which corresponds to 100 % of votes
at Annual General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK”. The quorum is present, and the Annual
General Shareholders Meeting is therefore authorized to
take decisions on all matters of the Agenda. The Annual
General Shareholders Meeting of PJSC “CITIBANK” is
declared open.
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Acting

Chief

Порядок проведення голосування на Річних Voting procedure at
Загальних Зборах Акціонерів:
Shareholders Meeting:

the

Annual

General

Одна голосуюча акція надає акціонеру один One voting share gives shareholder one vote for taking
голос для вирішення кожного з питань, винесених decision on each of the items of the Agenda of the
на голосування на Річних Загальних Зборах Annual General Shareholders.
Акціонерів.
Голосування на Річних Загальних Зборах Акціонерів The voting at the Annual General Shareholders Meeting
проводиться за принципом: одна проста іменна is conducted on the poll principle: one vote for one
акція – один голос.
ordinary registered share.
Привілейовані іменні акції є голосуючими тільки у
випадках, передбачених частиною 5 статті 26 Закону
України «Про акціонерні товариства» та не є
голосуючими з питань Порядку денного Річних
Загальних Зборів Акціонерів, передбачених нижче.

Preferred registered shares provide voting rights only in
the cases provided by paragraph 5 of article 26 of the
Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”. Preferred
registered shares provide no voting rights on the items
of the Agenda provided below.

З усіх питань Порядку денного рішення ухвалюється All the items of the Agenda shall be adopted by a simple
простою більшістю голосів акціонерів, які majority of votes of the shareholders registered to
зареєструвалися для участі у Річних Загальних participate in the Annual General Shareholders Meeting.
Зборах Акціонерів.
Порядок голосування – з використанням бюлетенів Voting procedure – using a voting ballot. The ballot
для голосування. Бюлетень для голосування shall be declared invalid should there be no signature of
визнається недійсним у разі, якщо на ньому the Shareholder or its representative.
відсутній підпис Акціонера або його представника.
Головою та секретарем Річних Загальних Зборів The following persons have been elected as the
Акціонерів обрано:
Chairman and Secretary of the Annual General
Shareholders Meeting:
1) Москвіну Катерину Юріївну – Головою Річних 1) Moskvina Kateryna Yuriyvna – as the Chairman of
Загальних Зборів Акціонерів;
the Annual General Shareholders Meeting;
2) Ничипорчук Оксану Миколаївну – Секретарем 2) Nychyporchuk Oksana Mykolaivna – as the
Річних Загальних Зборів Акціонерів.
Secretary of the Annual General Shareholders Meeting.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1.
2.

Обрання Лічильної комісії.
Розгляд і прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової
Ради, звіту Ревізійної комісії за 2015 р.

1.
2.

3.

Розгляд і затвердження висновків Ревізійної
комісії за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за
2015 р.
Розгляд і затвердження річної фінансової
звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
аудиторського звіту за результатами перевірки
річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК»
за 2015 рік.
Прийняття
рішення
про
розподіл
прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік.

3.

4.

5.

4.

5.
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Election of the Counting Commission.
Analyzing and approving the decision based on
report of the Management Board, report of the
Supervisory Board, report of the Revision
Commission for the year 2015.
Analyzing and approving findings of the Revision
Commission based on the inspection results of
financial and commercial activity of PJSC
“CITIBANK” for the year 2015.
Analyzing and approving the annual financial
statement of PJSC “CITIBANK” for the year 2015
and the audit reports based on inspection the
annual financial statements of PJSC “CITIBANK”
for the year 2015.
Resolution regarding distribution of profits/ losses
of PJSC “CITIBANK” for the year 2015.

Прийняття рішення про виплату дивідендів
акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
затвердження їх розміру.
7. Розгляд питання щодо ліквідації Ревізійної
комісії ПАТ «СІТІБАНК».
8. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік та визначення частини
прибутку, що направляється на збільшення
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК».
9. Збільшення
статутного
капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної
вартості акцій за рахунок спрямування до
статутного капіталу частини прибутку ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік.
10. Випуск акцій нової номінальної вартості.
6.

6.

Resolution regarding payment of dividends to the
shareholders of PJSC “CITIBANK” for the year
2015.
7. Resolution regarding the abolishment of Revision
Commission.
8. Distribution of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 and determine the
part of profit that will be directed to the share
capital increase of PJSC “CITIBANK”.
9. Resolution regarding the increase of share capital
by means of increasing the par value of shares by
applying a part of the profit of PJSC “CITIBANK”
for the year 2014 to the share capital of PJSC
“CITIBANK”.
10. Resolution regarding the issue of shares with new
par value.
11. Resolution regarding the amendment of the Charter
of PJSC “CITIBANK” in regards to the share
capital increase by means of increasing the par
value of shares by way of confirmation of the new
wording of the Charter.

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК»,
пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК»
шляхом
підвищення
номінальної вартості акцій, та викладення
Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.
Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у
новій редакції.
12. Уповноваження Голови Правління ПАТ
«СІТІБАНК» на забезпечення виконання всіх
необхідних дій щодо збільшення статутного
капіталу ПАТ «СІТІБАНК.

1.

12. Resolution regarding authorizing the Chairman of
the Management Board of PJSC “CITIBANK” to
ensure all the necessary actions to be taken in order
to increase the share capital of PJSC
“CITIBANK”.

Обрання Лічильної комісії.

1.

По 1-му питанню Порядку денного:

Election of the Counting Commission.

Regarding the 1st item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано обрати до складу Considered: It was proposed to elect the Counting
Лічильної комісії наступних осіб:
Commission consisting of the following persons:
1) Членом Лічильної комісії – Романенко Тетяну
Леонідівну, начальника управління грошового
обігу
операційного
департаменту
ПАТ
«СІТІБАНК»;

1) Member of the Counting Commission – Tatiana
Romanenko, Local Currency Cash Operations Head
of PJSC “CITIBANK”;

2) Членом Лічильної комісії – Пелих Наталію
Іванівну, начальника управління з документарних
та казначейських операцій ПАТ «СІТІБАНК»:

2) Member of the Counting Commission – Natalia
Pelykh, Treasury and Trade Operations Head of
PJSC “CITIBANK”;

3) Членом Лічильної комісії – Шевченко Марину
Сергіївну, начальника відділу безготівкових
розрахунків
управління
грошового
обігу
операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;

3) Member of the Counting Commission – Marina
Shevchenko, Local Payments Supervisor of PJSC
“CITIBANK”;

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному Resolved: To elect the Counting
складі:
consisting of the following persons:
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which

Commission

1) Член Лічильної комісії – Романенко Тетяна
Леонідівна, начальник управління грошового обігу
операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;

1) Member of the Counting Commission – Tatiana
Romanenko, Local Currency Cash Operations Head
of PJSC “CITIBANK”;

2) Член Лічильної комісії – Пелих Наталія Іванівна,
начальник управління з документарних та
казначейських операцій ПАТ «СІТІБАНК»;

2) Member of the Counting Commission – Natalia
Pelykh, Treasury and Trade Operations Head of
PJSC “CITIBANK”;

3) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина
Сергіївна, начальник відділу безготівкових
розрахунків
управління
грошового
обігу
операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;

3) Member of the Counting Commission – Marina
Shevchenko, Local Payments Supervisor of PJSC
“CITIBANK”;

Рішення по 1-му питанню Порядку денного The decision regarding the 1st item of the Agenda was
прийнято.
taken.

2.

Розгляд і прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової
Ради, звіту Ревізійної комісії за 2015 р.

2.

Analyzing and approving the decision based on
report of the Management Board, report of the
Supervisory Board, report of the Revision
Commission for the year 2015.

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2nd item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано належним чином
розглянути звіти Правління, Наглядової Ради і
Ревізійної комісії про діяльність ПАТ «СІТІБАНК»
у 2015 році та затвердити звіти за наслідками
розгляду.

Considered: It was proposed to give a due
consideration to reports of the Management Board, the
Supervisory Board and the Revision Commission on the
PJSC “CITIBANK” activities in year 2015 as well as to
approve said reports upon consideration.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Затвердити звіт Правління, звіт
Наглядової Ради та звіт Ревізійної комісії ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік.

Resolved: To approve report of the Management
Board, report of the Supervisory Board and report of
Revision Commission of PJSC “CITIBANK” for the
year 2015.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 2nd item of the Agenda was
taken.

3.

Розгляд і затвердження висновків Ревізійної
комісії за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК»
за 2015 р.

3.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Analyzing and approving findings of the
Revision Commission based on the inspection
results of financial and commercial activity of
PJSC “CITIBANK” for the year 2015.

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано розглянути і
затвердити висновки Ревізійної комісії за
результатами перевірки фінансово-господарської
діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік, викладені
у Протоколі Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК»
№18 від 13 квітня 2016 року.

Considered: It was proposed to analyze and approve
findings of the Revision Commission based on the
inspection results of financial and commercial activity
of PJSC “CITIBANK” for the year 2015, stated in the
Minutes of the Revision Commission of PJSC
“CITIBANK” No. 18 dated April 13th 2016.
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Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Розглянути і затвердити висновки
Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК» за результатами
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік.

Resolved: To analyze and approve findings of the
Revision Commission of PJSC “CITIBANK” based on
the inspection results of financial and commercial
activity of PJSC “CITIBANK” for the year 2015.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 3rd item of the Agenda was
taken.

4.

Розгляд і затвердження річної фінансової
звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
аудиторського
звіту
за
результатами
перевірки річної фінансової звітності ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік.

4.

По 4-му питанню Порядку денного:

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Analyzing and approving the annual financial
statement of PJSC “CITIBANK” for the year
2015 and the audit reports based on inspection
the annual financial statements of PJSC
“CITIBANK” for the year 2015.

Regarding the 4th item of the Agenda:

Слухали:
Було
запропоновано
затвердити Considered: It was proposed to approve the annual
фінансову звітність ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік, financial statements of PJSC “CITIBANK” for the year
достовірність
якої
підтверджено
зовнішнім 2015, authenticity of which was confirmed by an
аудитором.
external auditor.
Було запропоновано затвердити звіти і висновки
зовнішнього аудитора ПАТ «СІТІБАНК – ТОВ
Аудиторської фірми «РСМ Україна», підготовлені
на основі результатів проведеної аудиторської
перевірки фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за
звітний період, що закінчився 31 грудня 2015 року.

It was proposed to approve the report of the external
auditor of PJSC “CITIBANK” – Audit Company “RSM
Ukraine” LLC, which was prepared based on the results
of conducted auditing inspection of the financial
statements of PJSC “CITIBANK” for the accounting
period ended on December 31st 2015.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Вирішили: Затвердити фінансову звітність ПАТ Resolved: To approve the annual financial statements of
«СІТІБАНК» за 2015 рік, достовірність якої PJSC “CITIBANK” for the year 2015, authenticity of
підтверджено зовнішнім аудитором.
which was confirmed by an external auditor.
Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора
ПАТ «СІТІБАНК – ТОВ Аудиторської фірми «РСМ
Україна», підготовлені на основі результатів
проведеної аудиторської перевірки фінансової
звітності ПАТ «СІТІБАНК» за звітний період, що
закінчився 31 грудня 2015 року.

To approve the report of the external auditor of PJSC
“CITIBANK” – Audit Company “RSM Ukraine” LLC,
which was prepared based on the results of conducted
auditing inspection of the financial statements of PJSC
“CITIBANK” for the accounting period ended on
December 31st 2015.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 4th item of the Agenda was
taken.

5.

Прийняття
рішення
про
розподіл
прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2015
рік.

5.

По 5-му питанню Порядку денного:

Resolution regarding distribution of profits/
losses of PJSC “CITIBANK” for the year 2015.

Regarding the 5th item of the Agenda:
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Слухали: В.о. Головного бухгалтера – Москвіну Considered: Acting Chief Accountant Moskvina
Катерину Юріївну, яка запропонувала:
Kateryna Yuriyvna proposed:
1) направити 81 522 512,51 грн. (вісімдесят один
мільйон п’ятсот двадцять дві тисячі п’ятсот
дванадцять гривень 51 копійок) з чистого прибутку
ПАТ «СІТІБАНК» на формування Резервного
Фонду згідно з п.6.1 Статуту ПАТ «СІТІБАНК»;

1) to allocate UAH 81 522 512.51 of the net profit of
PJSC “CITIBANK” to the Reserve Fund pursuant to
par. 6.1 of the Charter of PJSC “CITIBANK”;

2) направити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) з
чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на виплату
дивідендів;

2) to allocate UAH 0.00 of the net profit of PJSC
“CITIBANK” to payment of dividends;

3) 1 548 927 737,67 грн. (один мільярд п’ятсот
сорок вісім мільйонів дев’ятсот двадцять сім тисяч
сімсот тридцять сім гривень 67 копійок) з чистого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК»
залишити
нерозподіленими до прийняття Загальними Зборами
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» рішень щодо
розподілу нерозподіленого прибутку.

3) to leave UAH 1 548 927 737.67 of the net profit of
PJSC “CITIBANK” undistributed until further
decisions of General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK” on the distribution of undistributed profit
are taken.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили:

Resolved:

1) направити 81 522 512,51 грн. (вісімдесят один
мільйон п’ятсот двадцять дві тисячі п’ятсот
дванадцять гривень 51 копійок) з чистого прибутку
ПАТ «СІТІБАНК» на формування Резервного
Фонду згідно з п.6.1 Статуту ПАТ «СІТІБАНК»;

1) to allocate UAH 81 522 512.51 of the net profit of
PJSC “CITIBANK” to the Reserve Fund pursuant to
par. 6.1 of the Charter of PJSC “CITIBANK”;

2) направити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) з
чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на виплату
дивідендів;

2) to allocate UAH 0.00 of the net profit of PJSC
“CITIBANK” to payment of dividends;

3) 1 548 927 737,67 грн. (один мільярд п’ятсот
сорок вісім мільйонів дев’ятсот двадцять сім тисяч
сімсот тридцять сім гривень 67 копійок) з чистого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК»
залишити
нерозподіленими до прийняття Загальними Зборами
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» рішень щодо
розподілу нерозподіленого прибутку.

3) to leave UAH 1 548 927 737.67 of the net profit of
PJSC “CITIBANK” undistributed until further
decisions of General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK” on the distribution of undistributed profit
are taken.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Рішення по 5-му питанню Порядку денного The decision regarding the 5th item of the Agenda was
прийнято.
taken.

6.

Прийняття рішення про виплату дивідендів
акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
затвердження їх розміру.

6.

По 6-му питанню Порядку денного:

Resolution regarding payment of dividends to
the shareholders of PJSC “CITIBANK” for the
year 2015.

Regarding the 6th item of the Agenda:

Слухали: В.о. Головного бухгалтера – Москвіну Considered: Acting Chief Accountant Moskvina
Катерину Юріївну, яка запропонувала:
Kateryna Yuriyvna proposed:
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Прийняти рішення про виплату дивідендів
Акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік за
простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4.,
7.6. Статуту ПАТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого
прибутку за 2015 році у розмірі 0,00 грн. (нуль
гривень 00 копійок), з яких:

To pay dividends to the shareholders of PJSC
“CITIBANK” for the year 2015 under the ordinary
registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the
Charter of PJSC “CITIBANK” from the net profit for
the year 2015 in the amount of UAH 0.00 which
includes:

1) Податок на прибуток при сплаті/ репатріації
дивідендів нерезидентам (у відповідності до
Конвенції між Урядом України та Сполучених
Штатів Америки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи та капітал
від 4 березня 1994 року) – 0,00 грн. (нуль гривень
00 копійок).

1) income tax payable for repatriation of dividends to
non-resident (according to the Convention between
the Government of the United States of America and
the Government of Ukraine for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with Respect to Taxes on Income and
Capital dated 4 March 1994) – UAH 0.00;

2) Сума дивідендів до сплати (після утримання
податків) – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).

2) amount of dividends payable – UAH 0.00

Визначити «14» квітня 2016 року датою складання To set April 14th 2016 as the date of executing the list
переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на (register) of the shareholders entitled to receive
отримання дивідендів.
dividends.
Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК», в
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну
систему
України,
перераховує
дивіденди Національному депозитарію України на
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з
обслуговування договорів на фінансових ринках для
зарахування на рахунки депозитарних установ для їх
подальшого переказу депозитарними установами на
рахунки депонентів або сплати депонентам іншим
способом, передбаченим договором.

In order to pay the dividends PJSC "CITIBANK", in
accordance with the laws of the Depository System of
Ukraine, transfers dividends to the National Depository
of Ukraine to the account opened in the Settlement
center of service agreements in the financial markets for
credit to the accounts of depository institutions for
subsequent transfer to the accounts of depository
institutions to the depositors or pay to the depositors
otherwise provided by the agreement.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує
шість місяців з дня прийняття цими Річними
Загальними Зборами Акціонерів рішення про
виплату дивідендів. Виплата дивідендів може
здійснюватися частинами.

To pay dividends in the term not exceeding six months
from the date of the decision of this Annual General
Shareholder Meeting to pay dividends. The payment of
dividends can be performed in parts.

Виплатити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) на To pay UAH 0.00 to the CITIBANK OVERSEAS
рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ INVESTMENT CORPORATION account; and
КОРПОРЕЙШН»
(CITIBANK
OVERSEAS
INVESTMENT CORPORATION), та
виплатити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) на
рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС»
(CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

to pay UAH 0.00 to the CITICORP LEASING
INTERNATIONAL LLC account.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Виплатити дивіденди Акціонерам ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік за простими іменними
акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту ПАТ
«СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2015

Resolved: To pay dividends to the shareholders of PJSC
“CITIBANK” for the year 2015 under the ordinary
registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the
Charter of PJSC “CITIBANK” from the net profit for
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«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

році у розмірі 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з the year 2015 in the amount
яких:
includes:

of UAH 0.00 which

1) Податок на прибуток при сплаті/ репатріації
дивідендів нерезидентам (у відповідності до
Конвенції між Урядом України та Сполучених
Штатів Америки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи та капітал
від 4 березня 1994 року) – 0,00 грн. (нуль гривень
00 копійок).

1) income tax payable for repatriation of dividends to
non-resident (according to the Convention between
the Government of the United States of America and
the Government of Ukraine for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with Respect to Taxes on Income and
Capital dated 4 March 1994) – UAH 0.00;

2) Сума дивідендів до сплати (після утримання
податків) – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).

2) amount of dividends payable – UAH 0.00

Визначити «14» квітня 2016 року датою складання To set April 14th 2016 as the date of executing the list
переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на (register) of the shareholders entitled to receive
отримання дивідендів.
dividends.
Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК», в
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну
систему
України,
перераховує
дивіденди Національному депозитарію України на
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з
обслуговування договорів на фінансових ринках для
зарахування на рахунки депозитарних установ для їх
подальшого переказу депозитарними установами на
рахунки депонентів або сплати депонентам іншим
способом, передбаченим договором.

In order to pay the dividends PJSC "CITIBANK", in
accordance with the laws of the Depository System of
Ukraine, transfers dividends to the National Depository
of Ukraine to the account opened in the Settlement
center of service agreements in the financial markets for
credit to the accounts of depository institutions for
subsequent transfer to the accounts of depository
institutions to the depositors or pay to the depositors
otherwise provided by the agreement.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує
шість місяців з дня прийняття цими Річними
Загальними Зборами Акціонерів рішення про
виплату дивідендів. Виплата дивідендів може
здійснюватися частинами.

To pay dividends in the term not exceeding six months
from the date of the decision of this Annual General
Shareholder Meeting to pay dividends. The payment of
dividends can be performed in parts.

Виплатити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) на To pay UAH 0.00 to the CITIBANK OVERSEAS
рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ INVESTMENT CORPORATION account; and
КОРПОРЕЙШН»
(CITIBANK
OVERSEAS
INVESTMENT CORPORATION), та
виплатити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) на
рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС»
(CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

to pay UAH 0.00 to the CITICORP LEASING
INTERNATIONAL LLC account.

Рішення по 6-му питанню Порядку денного The decision regarding the 6th item of the Agenda was
прийнято.
taken.

7.

Розгляд питання щодо ліквідації Ревізійної
комісії ПАТ «СІТІБАНК».

7.

Resolution regarding
Revision Commission.

the

abolishment

of

По 7-му питанню Порядку денного:

Regarding the 7th item of the Agenda:

Слухали: У відповідності до чинного законодавства
України, а саме Закону України «Про банки і
банківську діяльність» в редакції від 01 березня
2016 року, наявність Ревізійної комісії в банку є
необов’язковою.

Considered: According to current legislation, namely
the Law of Ukraine “On Banks and Banking Activity”
in the wording dated March 1st 2016, the Revision
Commission is optional for banks.
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Враховуючи, що частину функцій Ревізійної комісії
ПАТ «СІТІБАНК» виконує зовнішній аудитор, а
також відсутність законодавчо встановлених вимог
щодо обов’язкової наявності Ревізійної комісії в
банку, було запропоновано ліквідувати Ревізійну
Комісію ПАТ «СІТІБАНК» та відобразити
відповідні зміни в Статуті ПАТ «СІТІБАНК».

Given that functions of the Revision Commission of
PJSC “CITIBANK” are partly performed by an external
auditor as well as the absence of legislative
requirements for the Revision Commission to be active
in banks, it was proposed to dissolve the Revision
Commission of PJSC “CITIBANK” and to reflect the
relevant changes in the Charter of PJSC “CITIBANK”.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ
«СІТІБАНК» та відобразити відповідні зміни в
Статуті ПАТ «СІТІБАНК».

Resolved: To dissolve the Revision Commission of
PJSC “CITIBANK” and to reflect the relevant changes
in the Charter of PJSC “CITIBANK”.

Рішення по 7-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 7th item of the Agenda was
taken.

У зв’язку з пропозицією Голови Річних
Загальних Зборів Акціонерів оголосити перерву,
в ході Річних Загальних Зборів Акціонерів було
оголошено перерву до 11 год. 00 хв. наступного
дня, 15 квітня 2016 року.

Due to a proposal of the Chairman of the Annual
General Shareholders Meeting to adjourn the
meeting, the Annual General Shareholders Meeting
has been adjourned till 11 am. 00 min. of the next
day, April 15th 2016.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Рішення про оголошення перерви було ухвалено The decision on adjournment was taken by 10 000
10 000 голосів Акціонерів, що становить 100 % votes, which corresponds to 100 % of votes.
голосів.
Відповідно до вимог частини восьмої статті 42
Закону України «Про акціонерні товариства»
Загальні Збори Акціонерів відбулися наступного дня
в тому самому місці, що зазначене в повідомленні
про проведення загальних зборів.

According to the requirements of paragraph eight of
Article 42 of the Law of Ukraine “On Joint Stock
Companies” the Annual General Shareholders Meeting
continued the next day at the same place previously
stated in the notice on the general shareholders meeting.

Повторна реєстрація Акціонерів наступного дня не
проводилася. Кількість голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі в загальних зборах,
визначалася на підставі даних реєстрації першого
дня.

The Shareholders re-registration procedure was not
conducted the next day. The number of votes of the
shareholders previously registered to the General
Shareholders Meeting was defined based on information
of the first day of the registration.

По закінченню перерви 15 квітня 2016 року об 11
год. 00 хв. Річні Загальні Збори Акціонерів ПАТ
«СІТІБАНК» продовжили розгляд питань
Порядку денного.

Upon the end of the adjournment, the Annual
General
Shareholders
Meeting
of
PJSC
“CITIBANK” continued to review the Agenda on
April 15th 2016 at 11 am. 00 min.

8.

Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік та визначення
частини прибутку, що направляється на
збільшення статутного капіталу ПАТ
«СІТІБАНК».

8.

По 8-му питанню Порядку денного:
Слухали:

За

результатами

діяльності

Distribution of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 and determine
the part of profit that will be directed to the
share capital increase of PJSC “CITIBANK”.

Regarding the 8th item of the Agenda:
ПАТ

Considered: By the results of PJSC “CITIBANK”
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«СІТІБАНК» за 2014 рік рішенням Річних Загальних
Зборів Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» від 17 березня
2015 року (Протокол № 35) було ухвалено рішення
про залишення частини чистого прибутку за 2014
рік в розмірі 259 303 431,86 грн. (двісті п’ятдесят
дев’ять мільйонів триста три тисячі чотириста
тридцять одна гривня 86 копійок) нерозподіленою.

activity for the year 2014 based on the Annual General
Shareholders Meeting decision dated March 17th 2015
(Minutes No. 35) the amount of UAH 259 303 431.86
of the 2014 net profit was declared undistributed.

Було запропоновано розподілити нерозподілений
прибуток ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік наступним
чином:

It was proposed to distribute the undistributed profits of
PJSC “CITIBANK” for the year 2014 as follows:

1) частину
нерозподіленого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік в розмірі 53 500 048,00 грн.
(п’ятдесят три мільйони п’ятсот тисяч сорок
вісім гривень 00 копійок) – направити на збільшення
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК»;

1) to allocate part of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 in the amount of UAH
53 500 048.00 to the share capital increase of PJSC
“CITIBANK”;

2) частину
нерозподіленого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК» за попередні роки в розмірі
1 810 875 357,56 грн. (один мільярд вісімсот десять
мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч триста
п’ятдесят сім гривень 56 копійок) – залишити
нерозподіленою.

2) to leave part of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for previous years in the amount of UAH
1 810 875 357.56 – undistributed.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Розподілити нерозподілений прибуток
ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік наступним чином:

Resolved: To distribute the undistributed profits of
PJSC “CITIBANK” for the year 2014 as follows:

1) частину
нерозподіленого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік в розмірі 53 500 048,00 грн.
(п’ятдесят три мільйони п’ятсот тисяч сорок
вісім гривень 00 копійок) – направити на збільшення
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК»;

1) to allocate part of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 in the amount of UAH
53 500 048.00 to the share capital increase of PJSC
“CITIBANK”;

2) частину
нерозподіленого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК» за попередні роки в розмірі
1 810 875 357,56 грн. (один мільярд вісімсот десять
мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч триста
п’ятдесят сім гривень 56 копійок) – залишити
нерозподіленою.

2) to leave part of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for previous years in the amount of UAH
1 810 875 357.56 – undistributed.

Рішення по 8-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 8th item of the Agenda was
taken.

9.

Збільшення статутного капіталу ПАТ
«СІТІБАНК»
шляхом
підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок
спрямування до статутного капіталу частини
прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік.

9.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Resolution regarding the increase of share
capital by means of increasing the par value of
shares by applying a part of the profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 to the share
capital of PJSC “CITIBANK”.

По 9-му питанню Порядку денного:

Regarding the 9th item of the Agenda:

Слухали: Станом на дату проведення цих Річних

Considered: As of the date of this Annual General
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Загальних Зборів Акціонерів статутний капітал ПАТ
«СІТІБАНК»
становить
66 500 000,00
грн.
(шістдесят шість мільйонів п’ятсот тисяч гривень
00 копійок) та відображений випуском 13 300 акцій,
з яких 10 000 простих іменних акцій та 3 300
привілейованих іменних акцій. Номінальна вартість
кожної акції становить 5 000,00 грн. (п’ять тисяч
гривень 00 копійок).

Shareholders Meeting the share capital of PJSC
“CITIBANK” is UAH 66 500 000.00, reflected by
issuance of 13 000 shares, 10 000 of which are ordinary
registered shares and 3 300 of which are preferred
registered shares. The par value of each share is UAH
5 000.00.

Було запропоновано збільшити статутний капітал
ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної
вартості акцій за рахунок спрямування до
статутного капіталу частини прибутку ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік в розмірі 53 500 048,00
грн., внаслідок чого розмір статутного капіталу ПАТ
«СІТІБАНК» становитиме 120 000 048,00 грн. (сто
двадцять мільйонів сорок вісім гривень 00 копійок) з
новою номінальною вартістю кожної акції в 9 022,56
грн. (дев’ять тисяч двадцять дві гривні 56 копійок).

It was proposed to increase the share capital of PJSC
“CITIBANK” by means of increasing the par value of
shares by applying a part of the profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 in the amount of UAH
53 500 048.00. As a result, the share capital of PJSC
“CITIBANK” will be increased to UAH 120 000
048.00 with new par value of each share at UAH
9 022.56.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Збільшити статутний капітал ПАТ
«СІТІБАНК» до 120 000 048,00 грн. (ста двадцяти
мільйонів сорока восьми гривень 00 копійок) шляхом
підвищення номінальної вартості акцій до 9 022,56
грн. (дев’яти тисяч двадцяти двох гривень 56
копійок) за рахунок спрямування до статутного
капіталу частини прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за
2014 рік в розмірі 53 500 048,00 грн. (п’ятдесяти
трьох мільйонів п’ятисот тисяч сорока восьми
гривень 00 копійок).

Resolved: To increase the share capital of PJSC
“CITIBANK” to UAH 120 000 048.00 by means of
increasing the par value of each share to UAH 9 022.56
by applying a part of the profit of PJSC “CITIBANK”
for the year 2014 in the amount of UAH 53 500 048.00.

Рішення по 9-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 9th item of the Agenda was
taken.

10. Випуск акцій нової номінальної вартості.

10. Resolution regarding the issue of shares with
new par value.

По 10-му питанню Порядку денного:

Regarding the 10th item of the Agenda:

Слухали: В зв’язку зі збільшенням статутного
капіталу ПАТ «СІТІБАНК» до 120 000 048,00 грн.
шляхом підвищення номінальної вартості акцій за
рахунок спрямування до статутного капіталу
частини прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік
нова номінальна вартість кожної акції становитиме
9 022,56 грн.

Considered: Due to the increase of the share capital of
PJSC “CITIBANK” to UAH 120 000 048.00 by means
of increasing the par value of each share by applying a
part of the profit of PJSC “CITIBANK” for the year
2014, the new par value of each share shall be UAH
9 022.56.

Було запропоновано здійснити випуск 13 300
(тринадцяти тисяч трьохста) акцій, з яких 10 000
(десять тисяч) простих іменних акцій та 3 300 (три
тисячі триста) привілейованих іменних акцій, з
новою номінальною вартістю в 9 022,56 грн. за
кожну акцію, затвердити Рішення про випуск акцій

It was proposed to issue 13 300 shares, 10 000 of which
are ordinary registered shares and 3 300 of which are
preferred registered shares, with their new par value at
UAH 9 022.56 per each share, to adopt the Decision on
the share issue with new par value and to set out the
approved Decision in Annex 1 of the Minutes of the
12

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

нової номінальної вартості та викласти його в
Додатку № 1 до Протоколу цих Річних Загальних
Зборів Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК».

Annual General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK”.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Здійснити випуск 13 300 (тринадцяти
тисяч трьохста) акцій, з яких 10 000 (десять
тисяч) простих іменних акцій та 3 300 (три тисячі
триста) привілейованих іменних акцій, з новою
номінальною вартістю в 9 022,56 грн. (дев’ять
тисяч двадцять дві гривні 56 копійок) за кожну
акцію, затвердити Рішення про випуск акцій нової
номінальної вартості та викласти його в Додатку №
1 до Протоколу цих Річних Загальних Зборів
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК».

Resolved: To issue 13 300 shares, 10 000 of which are
ordinary registered shares and 3 300 of which are
preferred registered shares, with their new par value at
UAH 9 022.56 per each share, to adopt the Decision on
the share issue with new par value and to set out the
approved Decision in Annex 1 of the Minutes of the
Annual General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK”.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Рішення по 10-му питанню Порядку денного The decision regarding the 10th item of the Agenda
прийнято.
was taken.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК»,
пов'язаних зі збільшенням статутного
капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК»
шляхом
підвищення номінальної вартості акцій, та
викладення Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у
новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ
«СІТІБАНК» у новій редакції.

11. Resolution regarding the amendment of the
Charter of PJSC “CITIBANK” in regards to
the share capital increase by means of
increasing the par value of shares by way of
confirmation of the new wording of the Charter.

По 11-му питанню Порядку денного:

Regarding the 11th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано внести зміни до
Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у зв'язку зі збільшенням
статутного
капіталу
шляхом
підвищення
номінальної вартості акцій у відповідності до вимог
законодавства, а також викласти та затвердити нову
редакцію Статуту ПАТ «СІТІБАНК».

Considered: It was proposed to amend the Charter of
PJSC “CITIBANK” in regards with the increase of the
share capital by means of increasing the par value of
each share in accordance with the legislation, and to
restate and approve the new wording of the Charter of
PJSC “CITIBANK”.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «СІТІБАНК»
(або особу, що виконує обов’язки Голови Правління
ПАТ «СІТІБАНК») підписати нову редакцію
Статуту ПАТ «СІТІБАНК» та забезпечити
виконання всіх необхідних дій, пов’язаних із
погодженням нової редакції цього Статуту в
Національному банку України, а також пов’язаних з
державною реєстрацією Статуту ПАТ «СІТІБАНК»,
з правом передоручення цих повноважень іншим
особам.

To authorize the Chairman of the Management Board
(or a person acting as the Chairman of the Management
Board of PJSC “CITIBANK) to sign the Charter of
PJSC “CITIBANK” and to ensure that all the necessary
actions, relating to the National Bank of Ukraine
approval and the state registration of the Charter, are
taken, with the authority to delegate the said powers to
others.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Внести зміни до Статуту ПАТ
«СІТІБАНК» у зв'язку зі збільшенням статутного

Resolved: To amend the Charter of PJSC
“CITIBANK” in regards with the increase of the share
13

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

капіталу шляхом підвищення номінальної вартості
акцій у відповідності до вимог законодавства та
викласти та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ
«СІТІБАНК».

capital by means of increasing the par value of each
share in accordance with the legislation, and to restate
and approve the new wording of the Charter of PJSC
“CITIBANK”.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «СІТІБАНК»
(або особу, що виконує обов’язки Голови Правління
ПАТ «СІТІБАНК») підписати нову редакцію
Статуту ПАТ «СІТІБАНК» та забезпечити
виконання всіх необхідних дій, пов’язаних із
погодженням нової редакції цього Статуту в
Національному банку України, а також пов’язаних з
державною реєстрацією Статуту ПАТ «СІТІБАНК»,
з правом передоручення цих повноважень іншим
особам.

To authorize the Chairman of the Management Board
(or a person acting as the Chairman of the Management
Board of PJSC “CITIBANK) to sign the Charter of
PJSC “CITIBANK” and to ensure that all the necessary
actions, relating to the National Bank of Ukraine
approval and the state registration of the Charter, are
taken, with the authority to delegate the said powers to
others.

Рішення по 11-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 11th item of the Agenda
was taken.

12. Уповноваження Голови Правління ПАТ
«СІТІБАНК» на забезпечення виконання
всіх необхідних дій щодо збільшення
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК.

12. Resolution regarding authorizing the Chairman
of the Management Board of PJSC
“CITIBANK” to ensure all the necessary
actions to be taken in order to increase the
share capital of PJSC “CITIBANK”.

По 12-му питанню Порядку денного:

Regarding the 12th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано уповноважити
Голову Правління ПАТ «СІТІБАНК» (або особу, що
виконує обов’язки Голови Правління ПАТ
«СІТІБАНК»)
забезпечити
виконання
всіх
необхідних дій, пов’язаних зі збільшенням
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК», шляхом
видання, включно, але не обмежуючись, відповідних
наказів, доручень, довіреностей, які можуть бути
необхідними для належного виконання ПАТ
«СІТІБАНК» вимог чинного законодавства в частині
збільшення статутного капіталу та подання
необхідних документів до державних органів та
установ.

Considered: It was proposed to authorize the Chairman
of the Management Board of PJSC “CITIBANK” (or a
person acting as the Chairman of the Management
Board of PJSC “CITIBANK) to ensure that all the
necessary actions relating to the share capital increase
of PJSC “CITIBANK” are taken, by means of
execution of (including but not limited) the orders,
instructions or powers of attorney, that may be
necessary for PJSC “CITIBANK” to properly execute
current legislative requirements in terms of the share
capital increase and the submission of required
documents to state authorities and institutions.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Уповноважити Голову Правління ПАТ
«СІТІБАНК» (або особу, що виконує обов’язки
Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК») забезпечити
виконання всіх необхідних дій, пов’язаних зі
збільшенням
статутного
капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК», шляхом видання, включно, але не
обмежуючись, відповідних наказів, доручень,
довіреностей, які можуть бути необхідними для
належного виконання ПАТ «СІТІБАНК» вимог
чинного законодавства в частині збільшення
статутного капіталу та подання необхідних
документів до державних органів та установ.

Resolved: To authorize the Chairman of the
Management Board of PJSC “CITIBANK” (or a person
acting as the Chairman of the Management Board of
PJSC “CITIBANK) to ensure that all the necessary
actions relating to the share capital increase of PJSC
“CITIBANK” are taken, by means of execution of
(including but not limited) the orders, instructions or
powers of attorney, that may be necessary for PJSC
“CITIBANK” to properly execute current legislative
requirements in terms of the share capital increase and
the submission of required documents to state
authorities and institutions.
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«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Рішення по 12-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 12th item of the Agenda
was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES
Голова Річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ
«СІТІБАНК» Москвіна Катерина Юріїівна
Moskvina Kateryna Yuriyvna, The Chairman of the
Annual General Shareholders Meeting
Секретар Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ
«СІТІБАНК»
Ничипорчук
Оксана
Миколаївна
Nychyporchuk Oksana Mykolaivna, The Secretary of
the Annual General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK”
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Додаток № 1
до Протоколу № 37
Річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ
«СІТІБАНК» від 15 квітня 2016 року
РІШЕННЯ
про випуск акцій нової номінальної вартості

1

Повне найменування
товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»

2

Код за ЄДРПОУ

21685485

3

Місцезнаходження

Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г

4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади,
року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного
місця роботи і посади на основному місці роботи:
Стівен Аллан Фішер,
Голова Правління ПАТ «СІТІБАНК»

4.1

голова колегіального
виконавчого органу або
особа, яка здійснює
повноваження одноосібного
виконавчого органу

1) Рік народження – 14 вересня 1959 року;
2) Освіта:
 Корнельський університет;
 Університет Джоржтауна;
3) Кваліфікація:
 бакалавр, міжнародні відносини;
 магістр, дипломатична служба;
4) Виробничий стаж – 5 років 2 місяці та 14 днів (в Україні);
5) Стаж роботи на цій посаді – 4 роки 11 місяців та 26 днів;
6) Основне місце роботи – ПАТ «СІТІБАНК»;
7) Посади на основному місці роботи – В.о. Голови Правління та
Голова Правління;

1. Марк Лує,
Голова Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК»

4.2

голова та члени наглядової
ради (за наявності)

1) Рік народження – 06 червня 1963 року;
2) Освіта:
 Дартмутський коледж, Нью-Гемпшир;
 Університет Париж 1 – Пантеон;
3) Кваліфікація – економіка і фінанси;
4) Виробничий стаж – 26 років;
5) Стаж роботи на цій посаді – 1 рік;
6) Основне місце роботи – АТ КБ «Ситибанк»;
7) Посади на основному місці роботи – Керуючий директор;
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2. Крістофер Теано,
Член Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК»
1) Рік народження – 25 липня 1960 року;
2) Освіта:
 Університет Брауна, Провіденс;
 Стенфордська Школа Права;
3) Кваліфікація – доктор права;
4) Виробничий стаж – 32 роки;
5) Стаж роботи на цій посаді – 1 рік;
6) Основне місце роботи – Сітігруп Глобал Маркетс Лімітед;
7) Посади на основному місці роботи – Керуючий директор,
Радник з юридичних питань;
3. Надір Шейх,
Член Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК»

голова та члени наглядової
ради (за наявності)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Рік народження – 01 липня 1955 року;
Освіта – Лондонська школа економіки та політичних наук;
Кваліфікація – економіка;
Виробничий стаж – 36 роки;
Стаж роботи на цій посаді – 1 рік;
Основне місце роботи – Сітібанк Єгипет;
Посади на основному місці роботи – Віце-президент,
Фінансовий директор;

4. Вітольд Зелінскі,
Член Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Рік народження – 20 жовтня 1955 року;
Освіта – Варшавський університет;
Кваліфікація – магістр права;
Виробничий стаж – 36 років;
Стаж роботи на цій посаді – 1 рік;
Основне місце роботи – Банк Хедлові в Варсавіе С.А.;
Посади на основному місці роботи – Віце президент,
Фінансовий директор;

5. Аллан Хірст,
Член Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК»
Рік народження – 09 серпня 1949 року;
Освіта – Університет Техасу;
Кваліфікація – магістр ділового адміністрування;
Виробничий стаж – 45 років;
Стаж роботи на цій посаді – 1 рік;
Основне місце роботи:
 Файненшіал Сервіс Волунтір Корп, Нью Йорк;
 Фіко Терапутікс Бабрахеме;
 Уайт Сквеа Чемікал Інк.
7) Посади на основному місці роботи – Незалежний директор;
Член виконавчого комітету;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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4.3

корпоративний секретар (за
наявності)

----------------------------- інформація відсутня ------------------------------1. Джонатан Уоррен,
Голова Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК»
1) Рік народження – 04 січня 1973 року;
2) Освіта – Університет Лідса, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії;
3) Кваліфікація – інформація відсутня;
4) Виробничий стаж – 22 роки;
5) Стаж роботи на цій посаді – інформація відсутня;
6) Основне місце роботи – АТ КБ «Ситибанк»;
7) Посади на основному місці роботи – Начальник фінансового
департаменту;
2. Олексій Сергійович Морєв,
Член Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК»

4.4

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

голова, члени ревізійної
комісії (за наявності)

Рік народження – 01 грудня 1975 року;
Освіта – Фінансова Академія при Уряді Російської Федерації;
Кваліфікація – інформація відсутня;
Виробничий стаж – 17 років;
Стаж роботи на цій посаді – інформація відсутня;
Основне місце роботи – АТ КБ «Ситибанк»;
Посади на основному місці роботи – фінансовий контролер;

3. Юрій Євгенійович Голованов,
Член Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК»
1) Рік народження – 07 квітня 1971 року;
2) Освіта – Московський державний інститут міжнародних
відносин;
3) Кваліфікація – інформація відсутня;
4) Виробничий стаж – 21 рік;
5) Стаж роботи на цій посаді – інформація відсутня;
6) Основне місце роботи – АТ КБ «Ситибанк»;
7) Посади на основному місці роботи – керівник юридичного
департаменту;
Катерина Юріївна Москвіна,
В.о. головного бухгалтера ПАТ «СІТІБАНК»

4.5

головний бухгалтер (за
наявності)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Рік народження – 29 квітня 1970 року;
Освіта – Київський університет імені Тараса Шевченка;
Кваліфікація – економіст-математик;
Виробничий стаж – 23 роки 7 місяців та 18 днів;
Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 10 місяців да 10 днів;
Основне місце роботи – ПАТ «СІТІБАНК»;
Посади на основному місці роботи – фінансовий аналітик, В.о.
Головного бухгалтера;
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5

Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

5.1

повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій
України»

5.2

код за ЄДРПОУ

30370711

5.3

місцезнаходження

Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

5.4

номер і дата видачі ліцензії
на провадження професійної
діяльності на фондовому
ринку - депозитарної
діяльності депозитарію
цінних паперів

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій
України» діє відповідно до законодавства України про депозитарну
систему, а також є Центральним депозитарієм цінних паперів
відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 1 жовтня 2013 року № 2092 «Щодо реєстрації
Правил Центрального депозитарію цінних паперів та надання
статусу Центрального депозитарію цінних паперів»

5.5

реквізити договору про
обслуговування емісії акцій
(номер, дата укладення)

Договір № Е-9259/П про обслуговування емісії цінних паперів від
11 жовтня 2013 року

6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

6.1

повне найменування і код за
ЄДРПОУ аудиторської
фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
«РСМ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 21500646

6.2

місцезнаходження

04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 47

6.3

реквізити свідоцтва про
включення в Реєстр
аудиторських фірм та
аудиторів, виданого
Аудиторською палатою
України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0084
від 26.01.2001 року, чинне до 30.07.2020 року

7
7.1

Інформація про цінні папери емітента:
Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):
1-й випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16 липня
1999 року № 296/1/99; яке
1) було замінене Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 08
квітня 2010 року № 296/1/99 (дата реєстрації 16 липня 1999 року)
– у зв’язку зі зміною найменування АКБ «Сітібанк (Україна)» на
ПАТ «СІТІБАНК»; яке

а)

реквізити свідоцтв про
реєстрацію випусків акцій

2) було замінене Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 03
вересня 2010 року № 729/1/10 – у зв’язку з переведенням випуску
іменних акцій з документарної в бездокументарну форму
існування.
2-й випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 22 серпня
2007 року № 360/1/07 (дата видачі 30 грудня 2008 року); яке
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1) було замінене Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 08
квітня 2010 року № 360/1/07 (дата реєстрації 22 серпня 2007
року) – у зв’язку зі зміною найменування АКБ «Сітібанк
(Україна)» на ПАТ «СІТІБАНК»; яке
2) було замінене Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 03
вересня 2010 року № 730/1/10 – у зв’язку з переведенням випуску
іменних акцій з документарної в бездокументарну форму
існування.

б)

органи, що видали відповідні
свідоцтва

1-й випуск: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2-й випуск: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
1-й випуск: 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок)

в)

номінальна вартість акції
2-й випуск: 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок)
1-й випуск: 10 000 шт. (десять тисяч штук)

г)

кількість акцій
2-й випуск: 3 300 шт. (три тисячі триста штук)
1-й випуск: 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00
копійок);

ґ)

загальна сума випуску
2-й випуск: 16 500 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів п’ятсот
тисяч гривень 00 копійок);
1-й випуск: прості іменні акції;

д)

форма випуску
2-й випуск: привілейовані іменні акції;
1-й випуск: документарна (за Свідоцтвом про реєстрацію випуску
акцій від 16 липня 1999 року № 296/1/99); яка


е)

форма існування

була змінена на бездокументарну з видачею Свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій від 03 вересня 2010 року №
729/1/10;

2-й випуск: документарна (за Свідоцтвом про реєстрацію випуску
акцій від 22 серпня 2007 року № 360/1/07 (дата видачі 30 грудня
2008 року)); яка


була змінена на бездокументарну з видачею Свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій від 03 вересня 2010 року №
730/1/10;

7.2

Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про
реєстрацію випусків
облігацій

б)

органи, що видали відповідні
свідоцтва

------------------------------ інформація відсутня ----------------------------------------------------------- інформація відсутня ------------------------------
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в)

номінальна вартість облігації

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

г)

кількість облігацій

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

ґ)

загальна сума випуску

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

д)

вид облігацій

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

е)

форма випуску

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

є)

форма існування

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

7.3

Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про
реєстрацію випусків цінних
паперів

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

б)

органи, що видали відповідні
свідоцтва

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

в)

вид цінних паперів

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

г)

номінальна вартість

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

ґ)

кількість цінних паперів

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

д)

загальна сума випуску

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

е)

форма випуску

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

є)

форма існування

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

8

Інформація про наявність і
кількість викуплених акцій

------------------------------ інформація відсутня ------------------------------

9

Розмір статутного капіталу
товариства на дату
прийняття рішення про
випуск акцій нової
номінальної вартості

66 500 000,00 грн. (шістдесят шість мільйонів п’ятсот тисяч
гривень 00 копійок)

10

Кількість акцій кожного типу
(у разі наявності
привілейованих акцій різних
класів - кожного класу)

Загальна кількість акцій – 13 300 шт. (тринадцять тисяч триста
штук), з яких:
1) 10 000 шт. (десять тисяч штук) – прості іменні акції;
2) 3 300 шт. (три тисячі триста штук) – привілейовані іменні
акції;
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11

Попередня номінальна
вартість акції

5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок)

12

Нова номінальна вартість
акції

9 022,56 грн. (дев'ять тисяч двадцять дві гривні 56 копійок)

13

Загальна номінальна вартість
акцій (з урахуванням
рішення про випуск акцій
нової номінальної вартості)

120 000 048,00 грн. (сто двадцять мільйонів сорок вісім гривень 00
копійок)

ПІДПИСИ
Голова Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «СІТІБАНК» Москвіна Катерина Юріїівна
Секретар Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «СІТІБАНК» Ничипорчук Оксана
Миколаївна
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Annex 1
of the Minutes No. 37
of the Annual General Shareholders Meeting of
PJSC “CITIBANK” dated April 15th 2016

DECISION
on the share issue with new par value

1

Full name of the company

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK”

2

Identification code

21685485

3

Address (registered office)

Ukraine, 03150, Kyiv, 16-g Dilova St.

4

Information about company’s officials, specifying full name, position, date of birth, education background,
competence (expertise), work experience, current position term, current primary employment, official
positions at current primary employment:
Steven Allan Fisher,
The Chairman of the Management Board of PJSC “CITIBANK”

4.1

Chairman of the collegial
executive body or a person
who solely exercises the
powers of the executive body

1) Date of birth – September 14th 1959
2) Education background:
 Cornell University;
 Georgetown University;
3) Competence (expertise):
 bachelor in international relations;
 master in diplomatic services;
4) Work experience – 5 years (in Ukraine);
5) Current position term – 4 years;
6) Current primary employment – PJSC “CITIBANK”;
7) Official positions at current primary employment – Acting Chairman of
the Management Board, Chairman of the Management Board;

1. Marc Luet,
The Chairman of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”

4.2

Chairman and Members of the
Supervisory Board

1) Date of birth – June 6th 1963;
2) Education background:
 Dartmouth College, New Hampshire, USA;
 Universite de Paris1 – Pantheon – Sorbone;
3) Competence (expertise) – Economic and Finance;
4) Work experience – 26 years;
5) Current position term – 1 year;
6) Current primary employment – AO КB “Citibank”;
7) Official positions at current primary employment – Managing
Director;
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2. Christopher Teano,
Member of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”
1) Date of birth – July 25th 1960;
2) Education background:
 Brown University, Providence;
 Stanford Law School, Stanford;
3) Competence (expertise) – J.D.
4) Work experience – 32 years;
5) Current position term – 1 year;
6) Current primary employment – Citigroup Global Markets Limited;
7) Official positions at current primary employment – Managing
Director and Countries Counsel;
3. Nadir Shaikh,
Member of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”

Chairman and Members of the
Supervisory Board

1) Date of birth – July 1st 1955;
2) Education background – London School of Economic and Political
Science;
3) Competence (expertise) – Economic;
4) Work experience – 36 years;
5) Current position term – 1 year;
6) Current primary employment – Citibank Egypt;
7) Official positions at current primary employment – Managing
Director;
4. Witold Zielinski,
Member of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Date of birth – October 20th 1955;
Education background – Warsaw University;
Competence (expertise) – Master of Law;
Work experience – 36 years;
Current position term – 1 year;
Current primary employment – Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
Official positions at current primary employment – Vice President,
Chief Financial Officer;

5. Allan Hirst,
Member of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”
Date of birth – August 9th 1949;
Education background – University of Texas;
Competence (expertise) – Master of Business Administration;
Work experience – 45 years;
Current position term – 1 year;
Current primary employment:
 Financial Services Volunteer Corps, New York;
 Phico Therapeutics, Babraham;
 White Square Chemical, Inc.;
7) Official positions at current primary employment:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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4.3

Corporate Secretary

Independent Director;
Member of the Executive Committee;

------------------------- the information is not available -------------------------

1. Jonathan Warren,
The Chairman of the Revision Commission of PJSC “CITIBANK”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Date of birth – January 4th 1973;
Education background – Leeds University, UK;
Competence (expertise) – the information is not available;
Work experience – 22 years;
Current position term – the information is not available;
Current primary employment – AO КB “Citibank”;
Official positions at current primary employment – Chief Financial
Officer;

2. Alexey Morev,
Member of the Revision Commission of PJSC “CITIBANK”

4.4

1) Date of birth – December 1st 1975;
2) Education background – The Finance Academy under the
Government of the Russian Federation;
3) Competence (expertise) – the information is not available;
4) Work experience – 17 years;
5) Current position term – the information is not available;
6) Current primary employment – AO КB “Citibank”;
7) Official positions at current primary employment – Financial
Controller;

Chairman and Members of the
Revision Commission

3. Yuri Golovanov,
Member of the Revision Commission of PJSC “CITIBANK”
1) Date of birth – April 7th 1971;
2) Education background – The Moscow State University of
International Relations;
3) Competence (expertise) – the information is not available;
4) Work experience – 21 years;
5) Current position term – the information is not available;
6) Current primary employment – AO КB “Citibank”;
7) Official positions at current primary employment – Head of Legal
Department;

Kateryna Yuriyvna Moskvina,
Acting Chief Accountant of PJSC “CITIBANK”
4.5

Chief Accountant

1)
2)
3)
4)
5)

Date of birth – April 29th 1970;
Education background – Taras Shevchenko Kyiv University;
Competence (expertise) – economist-mathematician
Work experience – 23 years;
Current position term – 2 years;
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6) Current primary employment – PJSC “CITIBANK”
7) Official positions at current primary employment – finance analyst,
Acting Chief Accountant;

5

Information about depository that provides the share issue services:
Public Joint-Stock Company “National Depository of Ukraine”

5.1

Full name

5.2

Identification code

30370711

5.3

Official address

Ukraine, 04071, Kyiv, 17/8 Nyzhnii Val St.

5.4

Number and issue date of the
license on conduction of
professional stock-market and
depository activity

5.5

Details of the Share Issue
Agreement

6

Public Joint-Stock Company “National Depository of Ukraine” acts in
accordance with the depository activities legislation of Ukraine, and is
the Central Securities Depository, subject to the National Securities and
Stock Market Commission Decision dated October 1st 2013 No. 2092
“On the registration of the Central Securities Depository Rules and the
status of the Central Securities Depository”
Agreement No. Е-9259/П on the securities issue dated October 11th
2013

Information about the persons responsible for the audit of the issuer:
Full name and Identification
code of the Audit firm

Audit Firm "RSM UKRAINE" Limited Liability Compani,
identification code 21500646

Official address

04080, Kyiv, 47 Nyzhnoiurkivska St.

6.3

Details of the Certificate on the
inclusion to the Audit Firms
Register issued by the Audit
Chamber of Ukraine

Certificate No. 0084 dated January 1st 2001 (effective till July 30th 2020)
on the inclusion to the Audit Firms and sole Auditors Register

7

Details about issuer’s securities:

6.1

6.2

7.1

Details about issuer’s shares (in respect to every issue):
The 1st shares issue: Share Issue Registration Certificate dated July 16th
1999 No. 296/1/99; which

a)

details of the Share Issue
Registration Certificate

1) has been replaced by the Share Issue Registration Certificate dated
April 8th 2010 No. 296/1/99 (registration date is July 16th 1999) – due
to renaming of JSCB “Citibank (Ukraine)” to PJSC “CITIBANK”;
which
2) has been replaced by the Share Issue Registration Certificate dated
September 3rd 2010 No. 729/1/10 – due to the shares transfer from
documentary to book-entry form.
The 2nd shares issue: Share Issue Registration Certificate dated August
22nd 2007 No. 360/1/07 (issue date is December 30th 2008); which
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1) has been replaced by the Share Issue Registration Certificate dated
April 8th 2010 No. 360/1/07 (registration date is August 22nd 2007) –
due to renaming of JSCB “Citibank (Ukraine)” to PJSC
“CITIBANK”; which
2) has been replaced by the Share Issue Registration Certificate dated
September 3rd 2010 No. 730/1/10 – due to the shares transfer from
documentary to book-entry form.

b)

government bodies – issuers
of the certificates

The 1st shares issue: The State Securities and Stock Market
Commission
The 2nd shares issue: The State Securities and Stock Market
Commission
The 1st shares issue: UAH 5 000.00

c)

par value of shares
The 2nd shares issue: UAH 5 000.00
The 1st shares issue: 10 000 shares

d)

number of shares
The 2nd shares issue: 3 300 shares
The 1st shares issue: UAH 50 000 000.00

e)

total share issue sum
The 2nd shares issue: UAH 16 500 000.00
The 1st shares issue: ordinary registered shares

f)

share issue form
The 2nd shares issue: preferred registered shares
The 1st shares issue: documentary (based on Share Issue Registration
Certificate dated July 16th 1999 No. 296/1/99); which


g)

form of shares

has been changed to book-entry form upon the issuance of the Share
Issue Registration Certificate dated September 3rd 2010 No.
729/1/10;

The 2nd shares issue: documentary (based on Share Issue Registration
Certificate dated August 22nd 2007 No. 360/1/07); which


has been changed to book-entry form upon the issuance of the Share
Issue Registration Certificate dated September 3rd 2010 No.
730/1/10;

Details about issuer’s bonds (in respect to every issue):
7.2
--------------------------------------------- the information is not available --------------------------------------------Details about other securities issued by the issuer (in respect to every issue):
7.3
--------------------------------------------- the information is not available ---------------------------------------------
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8

Details on the availability and
number of repurchased shares

-------------------------- the information is not available --------------------------

9

The share capital of the
company as of the date of
decision on the share issue
with new par value

UAH 66 500 000.00

10

Number of shares of each type

Total number of shares is 13 300 shares:
1) 10 000 of which are ordinary registered shares;
2) 3 300 of which are preferred registered shares.

11

The previous par value of
shares

UAH 5 000.00

12

The new par value of shares

13

The total par value of shares
(including the decision on the
share issue with new par value)

UAH 9 022.56

UAH 120 000 048.00

SIGNATURES

Moskvina Kateryna Yuriyvna, Chairman of the
Annual General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK”

Nychyporchuk Oksana Mykolaivna, Secretary of the
Annual General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK”
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ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – ПАТ «СІТІБАНК»)
м. Київ

MINUTES
of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY “CITIBANK”
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as “PJSC “CITIBANK”)

15 квітня 2016 року

April 15th 2016

Kyiv

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Time and date of the Annual General Shareholders
Акціонерів: «14» квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. Meeting: April 14th 2016 at 11 am. 00 min. local time.
за місцевим часом.
Адреса проведення Річних Загальних Зборів Address of the Annual General Shareholders
Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 5th
16-Г, 5-й поверх, кімната переговорів.
floor, Conference room
Початок реєстрації Акціонерів: «14» квітня 2016 Start of the Shareholders registration: April 14th 2016
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.
часом.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1.
2.

Обрання Лічильної комісії.
Розгляд і прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової
Ради, звіту Ревізійної комісії за 2015 р.

1.
2.

3.

Розгляд і затвердження висновків Ревізійної
комісії за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за
2015 р.
Розгляд і затвердження річної фінансової
звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
аудиторського звіту за результатами перевірки
річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК»
за 2015 рік.
Прийняття
рішення
про
розподіл
прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік.
Прийняття рішення про виплату дивідендів
акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
затвердження їх розміру.
Розгляд питання щодо ліквідації Ревізійної
комісії ПАТ «СІТІБАНК».
Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік та визначення частини
прибутку, що направляється на збільшення
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК».
Збільшення
статутного
капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної
вартості акцій за рахунок спрямування до
статутного капіталу частини прибутку ПАТ

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

1

Election of the Counting Commission.
Analyzing and approving the decision based on
report of the Management Board, report of the
Supervisory Board, report of the Revision
Commission for the year 2015.
Analyzing and approving findings of the Revision
Commission based on the inspection results of
financial and commercial activity of PJSC
“CITIBANK” for the year 2015.
Analyzing and approving the annual financial
statement of PJSC “CITIBANK” for the year 2015
and the audit reports based on inspection the
annual financial statements of PJSC “CITIBANK”
for the year 2015.
Resolution regarding distribution of profits/ losses
of PJSC “CITIBANK” for the year 2015.
Resolution regarding payment of dividends to the
shareholders of PJSC “CITIBANK” for the year
2015.
Resolution regarding the abolishment of Revision
Commission.
Distribution of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 and determine the
part of profit that will be directed to the share
capital increase of PJSC “CITIBANK”.
Resolution regarding the increase of share capital
by means of increasing the par value of shares by
applying a part of the profit of PJSC “CITIBANK”
for the year 2014 to the share capital of PJSC

«СІТІБАНК» за 2014 рік.
10. Випуск акцій нової номінальної вартості.

“CITIBANK”.
10. Resolution regarding the issue of shares with new
par value.
11. Resolution regarding the amendment of the Charter
of PJSC “CITIBANK” in regards to the share
capital increase by means of increasing the par
value of shares by way of confirmation of the new
wording of the Charter.

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК»,
пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК»
шляхом
підвищення
номінальної вартості акцій, та викладення
Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.
Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у
новій редакції.
12. Уповноваження Голови Правління ПАТ
«СІТІБАНК» на забезпечення виконання всіх
необхідних дій щодо збільшення статутного
капіталу ПАТ «СІТІБАНК.

1.

12. Resolution regarding authorizing the Chairman of
the Management Board of PJSC “CITIBANK” to
ensure all the necessary actions to be taken in order
to increase the share capital of PJSC
“CITIBANK”.

Обрання Лічильної комісії.

1. Election of the Counting Commission.

По 1-му питанню Порядку денного:

Regarding the 1st item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному Resolved: To elect the Counting
складі:
consisting of the following persons:

which

Commission

4) Член Лічильної комісії – Романенко Тетяна
Леонідівна, начальник управління грошового обігу
операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;

4) Member of the Counting Commission – Tatiana
Romanenko, Local Currency Cash Operations Head
of PJSC “CITIBANK”;

5) Член Лічильної комісії – Пелих Наталія Іванівна,
начальник управління з документарних та
казначейських операцій ПАТ «СІТІБАНК»;

5) Member of the Counting Commission – Natalia
Pelykh, Treasury and Trade Operations Head of
PJSC “CITIBANK”;

6) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина
Сергіївна, начальник відділу безготівкових
розрахунків
управління
грошового
обігу
операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;

6) Member of the Counting Commission – Marina
Shevchenko, Local Payments Supervisor of PJSC
“CITIBANK”;

Рішення по 1-му питанню Порядку денного The decision regarding the 1st item of the Agenda was
прийнято.
taken.

2.

Розгляд і прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової
Ради, звіту Ревізійної комісії за 2015 р.

2.

Analyzing and approving the decision based on
report of the Management Board, report of the
Supervisory Board, report of the Revision
Commission for the year 2015.

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2nd item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили:

Resolved: To approve report of the Management

Затвердити

звіт

Правління,

звіт
2

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Наглядової Ради та звіт Ревізійної комісії ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік.

Board, report of the Supervisory Board and report of
Revision Commission of PJSC “CITIBANK” for the
year 2015.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 2nd item of the Agenda was
taken.

3.

Розгляд і затвердження висновків Ревізійної
комісії за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК»
за 2015 р.

3.

Analyzing and approving findings of the
Revision Commission based on the inspection
results of financial and commercial activity of
PJSC “CITIBANK” for the year 2015.

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Розглянути і затвердити висновки
Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК» за результатами
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік.

Resolved: To analyze and approve findings of the
Revision Commission of PJSC “CITIBANK” based on
the inspection results of financial and commercial
activity of PJSC “CITIBANK” for the year 2015.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 3rd item of the Agenda was
taken.

4.

Розгляд і затвердження річної фінансової
звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
аудиторського
звіту
за
результатами
перевірки річної фінансової звітності ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік.

4.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Analyzing and approving the annual financial
statement of PJSC “CITIBANK” for the year
2015 and the audit reports based on inspection
the annual financial statements of PJSC
“CITIBANK” for the year 2015.

По 4-му питанню Порядку денного:

Regarding the 4th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Вирішили: Затвердити фінансову звітність ПАТ Resolved: To approve the annual financial statements of
«СІТІБАНК» за 2015 рік, достовірність якої PJSC “CITIBANK” for the year 2015, authenticity of
підтверджено зовнішнім аудитором.
which was confirmed by an external auditor.
Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора
ПАТ «СІТІБАНК – ТОВ Аудиторської фірми «РСМ
Україна», підготовлені на основі результатів
проведеної аудиторської перевірки фінансової
звітності ПАТ «СІТІБАНК» за звітний період, що
закінчився 31 грудня 2015 року.

To approve the report of the external auditor of PJSC
“CITIBANK” – Audit Company “RSM Ukraine” LLC,
which was prepared based on the results of conducted
auditing inspection of the financial statements of PJSC
“CITIBANK” for the accounting period ended on
December 31st 2015.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 4th item of the Agenda was
taken.

5.

Прийняття
рішення
про
розподіл
прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2015

5.

3

Resolution regarding distribution of profits/
losses of PJSC “CITIBANK” for the year 2015.

рік.
По 5-му питанню Порядку денного:

Regarding the 5th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили:

Resolved:

4) направити 81 522 512,51 грн. (вісімдесят один
мільйон п’ятсот двадцять дві тисячі п’ятсот
дванадцять гривень 51 копійок) з чистого прибутку
ПАТ «СІТІБАНК» на формування Резервного
Фонду згідно з п.6.1 Статуту ПАТ «СІТІБАНК»;

4) to allocate UAH 81 522 512.51 of the net profit of
PJSC “CITIBANK” to the Reserve Fund pursuant to
par. 6.1 of the Charter of PJSC “CITIBANK”;

5) направити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) з
чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на виплату
дивідендів;

5) to allocate UAH 0.00 of the net profit of PJSC
“CITIBANK” to payment of dividends;

6) 1 548 927 737,67 грн. (один мільярд п’ятсот
сорок вісім мільйонів дев’ятсот двадцять сім тисяч
сімсот тридцять сім гривень 67 копійок) з чистого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК»
залишити
нерозподіленими до прийняття Загальними Зборами
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» рішень щодо
розподілу нерозподіленого прибутку.

6) to leave UAH 1 548 927 737.67 of the net profit of
PJSC “CITIBANK” undistributed until further
decisions of General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK” on the distribution of undistributed profit
are taken.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Рішення по 5-му питанню Порядку денного The decision regarding the 5th item of the Agenda was
прийнято.
taken.

6.

Прийняття рішення про виплату дивідендів
акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та
затвердження їх розміру.

6.

Resolution regarding payment of dividends to
the shareholders of PJSC “CITIBANK” for the
year 2015.

По 6-му питанню Порядку денного:

Regarding the 6th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Виплатити дивіденди Акціонерам ПАТ
«СІТІБАНК» за 2015 рік за простими іменними
акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту ПАТ
«СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2015
році у розмірі 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з
яких:

Resolved: To pay dividends to the shareholders of PJSC
“CITIBANK” for the year 2015 under the ordinary
registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the
Charter of PJSC “CITIBANK” from the net profit for
the year 2015 in the amount of UAH 0.00 which
includes:

3) Податок на прибуток при сплаті/ репатріації
дивідендів нерезидентам (у відповідності до
Конвенції між Урядом України та Сполучених
Штатів Америки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи та капітал
від 4 березня 1994 року) – 0,00 грн. (нуль гривень
00 копійок).

3) income tax payable for repatriation of dividends to
non-resident (according to the Convention between
the Government of the United States of America and
the Government of Ukraine for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with Respect to Taxes on Income and
Capital dated 4 March 1994) – UAH 0.00;
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«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

4) Сума дивідендів до сплати (після утримання
податків) – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).

4) amount of dividends payable – UAH 0.00

Визначити «14» квітня 2016 року датою складання To set April 14th 2016 as the date of executing the list
переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на (register) of the shareholders entitled to receive
отримання дивідендів.
dividends.
Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК», в
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну
систему
України,
перераховує
дивіденди Національному депозитарію України на
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з
обслуговування договорів на фінансових ринках для
зарахування на рахунки депозитарних установ для їх
подальшого переказу депозитарними установами на
рахунки депонентів або сплати депонентам іншим
способом, передбаченим договором.

In order to pay the dividends PJSC "CITIBANK", in
accordance with the laws of the Depository System of
Ukraine, transfers dividends to the National Depository
of Ukraine to the account opened in the Settlement
center of service agreements in the financial markets for
credit to the accounts of depository institutions for
subsequent transfer to the accounts of depository
institutions to the depositors or pay to the depositors
otherwise provided by the agreement.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує
шість місяців з дня прийняття цими Річними
Загальними Зборами Акціонерів рішення про
виплату дивідендів. Виплата дивідендів може
здійснюватися частинами.

To pay dividends in the term not exceeding six months
from the date of the decision of this Annual General
Shareholder Meeting to pay dividends. The payment of
dividends can be performed in parts.

Виплатити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) на To pay UAH 0.00 to the CITIBANK OVERSEAS
рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ INVESTMENT CORPORATION account; and
КОРПОРЕЙШН»
(CITIBANK
OVERSEAS
INVESTMENT CORPORATION), та
виплатити 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) на
рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС»
(CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

to pay UAH 0.00 to the CITICORP LEASING
INTERNATIONAL LLC account.

Рішення по 6-му питанню Порядку денного The decision regarding the 6th item of the Agenda was
прийнято.
taken.

7.

Розгляд питання щодо ліквідації Ревізійної
комісії ПАТ «СІТІБАНК».

7.

Resolution regarding
Revision Commission.

the

abolishment

of

По 7-му питанню Порядку денного:

Regarding the 7th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ
«СІТІБАНК» та відобразити відповідні зміни в
Статуті ПАТ «СІТІБАНК».

Resolved: To dissolve the Revision Commission of
PJSC “CITIBANK” and to reflect the relevant changes
in the Charter of PJSC “CITIBANK”.

Рішення по 7-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 7th item of the Agenda was
taken.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

У зв’язку з пропозицією Голови Річних Due to a proposal of the Chairman of the Annual
Загальних Зборів Акціонерів оголосити перерву, General Shareholders Meeting to adjourn the
в ході Річних Загальних Зборів Акціонерів було meeting, the Annual General Shareholders Meeting
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оголошено перерву до 11 год. 00 хв. наступного has been adjourned till 11 am. 00 min. of the next
дня, 15 квітня 2016 року.
day, April 15th 2016.
Рішення про оголошення перерви було ухвалено The decision on adjournment was taken by 10 000
10 000 голосів Акціонерів, що становить 100 % votes, which corresponds to 100 % of votes.
голосів.
Відповідно до вимог частини восьмої статті 42
Закону України «Про акціонерні товариства»
Загальні Збори Акціонерів відбулися наступного дня
в тому самому місці, що зазначене в повідомленні
про проведення загальних зборів.

According to the requirements of paragraph eight of
Article 42 of the Law of Ukraine “On Joint Stock
Companies” the Annual General Shareholders Meeting
continued the next day at the same place previously
stated in the notice on the general shareholders meeting.

Повторна реєстрація Акціонерів наступного дня не
проводилася. Кількість голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі в загальних зборах,
визначалася на підставі даних реєстрації першого
дня.

The Shareholders re-registration procedure was not
conducted the next day. The number of votes of the
shareholders previously registered to the General
Shareholders Meeting was defined based on information
of the first day of the registration.

По закінченню перерви 15 квітня 2016 року об 11
год. 00 хв. Річні Загальні Збори Акціонерів ПАТ
«СІТІБАНК» продовжили розгляд питань
Порядку денного.

Upon the end of the adjournment, the Annual
General
Shareholders
Meeting
of
PJSC
“CITIBANK” continued to review the Agenda on
April 15th 2016 at 11 am. 00 min.

8.

Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік та визначення
частини прибутку, що направляється на
збільшення статутного капіталу ПАТ
«СІТІБАНК».

8.

Distribution of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 and determine
the part of profit that will be directed to the
share capital increase of PJSC “CITIBANK”.

По 8-му питанню Порядку денного:

Regarding the 8th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Розподілити нерозподілений прибуток
ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік наступним чином:

Resolved: To distribute the undistributed profits of
PJSC “CITIBANK” for the year 2014 as follows:

3) частину
нерозподіленого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК» за 2014 рік в розмірі 53 500 048,00 грн.
(п’ятдесят три мільйони п’ятсот тисяч сорок
вісім гривень 00 копійок) – направити на збільшення
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК»;

3) to allocate part of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 in the amount of UAH
53 500 048.00 to the share capital increase of PJSC
“CITIBANK”;

4) частину
нерозподіленого
прибутку
ПАТ
«СІТІБАНК» за попередні роки в розмірі
1 810 875 357,56 грн. (один мільярд вісімсот десять
мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч триста
п’ятдесят сім гривень 56 копійок) – залишити
нерозподіленою.

4) to leave part of undistributed profit of PJSC
“CITIBANK” for previous years in the amount of UAH
1 810 875 357.56 – undistributed.

Рішення по 8-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 8th item of the Agenda was
taken.

9.

Збільшення

статутного

капіталу

ПАТ

9.
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«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

Resolution regarding the increase of share

«СІТІБАНК»
шляхом
підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок
спрямування до статутного капіталу частини
прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік.

capital by means of increasing the par value of
shares by applying a part of the profit of PJSC
“CITIBANK” for the year 2014 to the share
capital of PJSC “CITIBANK”.

По 9-му питанню Порядку денного:

Regarding the 9th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Збільшити статутний капітал ПАТ
«СІТІБАНК» до 120 000 048,00 грн. (ста двадцяти
мільйонів сорока восьми гривень 00 копійок) шляхом
підвищення номінальної вартості акцій до 9 022,56
грн. (дев’яти тисяч двадцяти двох гривень 56
копійок) за рахунок спрямування до статутного
капіталу частини прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за
2014 рік в розмірі 53 500 048,00 грн. (п’ятдесяти
трьох мільйонів п’ятисот тисяч сорока восьми
гривень 00 копійок).

Resolved: To increase the share capital of PJSC
“CITIBANK” to UAH 120 000 048.00 by means of
increasing the par value of each share to UAH 9 022.56
by applying a part of the profit of PJSC “CITIBANK”
for the year 2014 in the amount of UAH 53 500 048.00.

Рішення по 9-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 9th item of the Agenda was
taken.

10. Випуск акцій нової номінальної вартості.

10. Resolution regarding the issue of shares with
new par value.

По 10-му питанню Порядку денного:

Regarding the 10th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Здійснити випуск 13 300 (тринадцяти
тисяч трьохста) акцій, з яких 10 000 (десять
тисяч) простих іменних акцій та 3 300 (три тисячі
триста) привілейованих іменних акцій, з новою
номінальною вартістю в 9 022,56 грн. (дев’ять
тисяч двадцять дві гривні 56 копійок) за кожну
акцію, затвердити Рішення про випуск акцій нової
номінальної вартості та викласти його в Додатку №
1 до Протоколу цих Річних Загальних Зборів
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК».

Resolved: To issue 13 300 shares, 10 000 of which are
ordinary registered shares and 3 300 of which are
preferred registered shares, with their new par value at
UAH 9 022.56 per each share, to adopt the Decision on
the share issue with new par value and to set out the
approved Decision in Annex 1 of the Minutes of the
Annual General Shareholders Meeting of PJSC
“CITIBANK”.

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

which

Рішення по 10-му питанню Порядку денного The decision regarding the 10th item of the Agenda
прийнято.
was taken.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК»,
пов'язаних зі збільшенням статутного
капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК»
шляхом
підвищення номінальної вартості акцій, та
викладення Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у
новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ
«СІТІБАНК» у новій редакції.

11. Resolution regarding the amendment of the
Charter of PJSC “CITIBANK” in regards to
the share capital increase by means of
increasing the par value of shares by way of
confirmation of the new wording of the Charter.
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По 11-му питанню Порядку денного:

Regarding the 11th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Внести зміни до Статуту ПАТ
«СІТІБАНК» у зв'язку зі збільшенням статутного
капіталу шляхом підвищення номінальної вартості
акцій у відповідності до вимог законодавства та
викласти та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ
«СІТІБАНК».

Resolved: To amend the Charter of PJSC
“CITIBANK” in regards with the increase of the share
capital by means of increasing the par value of each
share in accordance with the legislation, and to restate
and approve the new wording of the Charter of PJSC
“CITIBANK”.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «СІТІБАНК»
(або особу, що виконує обов’язки Голови Правління
ПАТ «СІТІБАНК») підписати нову редакцію
Статуту ПАТ «СІТІБАНК» та забезпечити
виконання всіх необхідних дій, пов’язаних із
погодженням нової редакції цього Статуту в
Національному банку України, а також пов’язаних з
державною реєстрацією Статуту ПАТ «СІТІБАНК»,
з правом передоручення цих повноважень іншим
особам.

To authorize the Chairman of the Management Board
(or a person acting as the Chairman of the Management
Board of PJSC “CITIBANK) to sign the Charter of
PJSC “CITIBANK” and to ensure that all the necessary
actions, relating to the National Bank of Ukraine
approval and the state registration of the Charter, are
taken, with the authority to delegate the said powers to
others.

Рішення по 11-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 11th item of the Agenda
was taken.

12. Уповноваження Голови Правління ПАТ
«СІТІБАНК» на забезпечення виконання
всіх необхідних дій щодо збільшення
статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК.

12. Resolution regarding authorizing the Chairman
of the Management Board of PJSC
“CITIBANK” to ensure all the necessary
actions to be taken in order to increase the
share capital of PJSC “CITIBANK”.

По 12-му питанню Порядку денного:

Regarding the 12th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted:

Вирішили: Уповноважити Голову Правління ПАТ
«СІТІБАНК» (або особу, що виконує обов’язки
Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК») забезпечити
виконання всіх необхідних дій, пов’язаних зі
збільшенням
статутного
капіталу
ПАТ
«СІТІБАНК», шляхом видання, включно, але не
обмежуючись, відповідних наказів, доручень,
довіреностей, які можуть бути необхідними для
належного виконання ПАТ «СІТІБАНК» вимог
чинного законодавства в частині збільшення
статутного капіталу та подання необхідних
документів до державних органів та установ.

Resolved: To authorize the Chairman of the
Management Board of PJSC “CITIBANK” (or a person
acting as the Chairman of the Management Board of
PJSC “CITIBANK) to ensure that all the necessary
actions relating to the share capital increase of PJSC
“CITIBANK” are taken, by means of execution of
(including but not limited) the orders, instructions or
powers of attorney, that may be necessary for PJSC
“CITIBANK” to properly execute current legislative
requirements in terms of the share capital increase and
the submission of required documents to state
authorities and institutions.

Рішення по 12-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 12th item of the Agenda
was taken.
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«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

«in favour» – 10 000 votes,
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

which

which

ПІДПИСИ / SIGNATURES
Член Лічильної комісії
Романенко Тетяна Леонідівна
Member of the Counting Commission
Tatiana Romanenko
Член Лічильної комісії
Пелих Наталія Іванівна
Member of the Counting Commission
Natalia Pelykh
Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна
Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko
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