
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням акціонера АТ "КРЕДОБАНК" – PKO Bank Polski  

№ 01/2019 від 24.04.2019 

 

ЗВІТ 
про винагороду членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК"  

за 2018 рік 

 

Протягом 2018 року винагорода членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" (надалі – 

Банк) виплачувалась відповідно до рішень загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і 

єдиного акціонера Банку – PKO Bank Polski S.A. від 26.04.2018р. та укладених з членами Ради 

цивільно-правових договорів.  Відповідно до вищевказаних рішень члени Наглядової Ради  

Банку виконували  свої функції безоплатно, крім незалежних членів Ради, яким виплачувалась 

винагорода  відповідно до їх  участі в прийнятті Радою рішень  з питань,  винесених на її 

розгляд. Рішеннями  Загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і  єдиного акціонера Банку – 

PKO Bank Polski S.A.  від 26.04.2018р.  встановлено, що  винагорода виплачується з 

розрахунку: 

 12 000 грн. /1615 польських злотих – за участь у розгляді і прийнятті рішень на 

кожному засіданні Ради, в якому незалежний член Ради брав участь та 

голосував, у т.ч. при проведенні засідання Ради у формі телеконференції; 

 2 000 грн. / 270 польських злотих – за участь у кожному засіданні комітету Ради, 

в якому незалежний член Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у 

формі телеконференції; 

 2 000 грн. / 270 польських злотих – за кожне розглянуте та проголосоване 

незалежним Членом Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення 

заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку). 

Незалежним членам Наглядової Ради - громадянам України винагорода нараховувалась 

і виплачувалась в гривнях, а незалежним членам Наглядової Ради - громадянам Республіки 

Польща – в польських злотих. 

Винагорода виплачувалась, як правило, щомісячно відповідно до того  чи приймали 

незалежні члени Наглядової Ради участь в прийнятті рішень Радою за попередній місяць.  

У 2018 році незалежними членами Ради було обрано 3 осіб, у т.ч. один член Ради був 

обраний в склад Ради 30.10.2018 р. Членам Ради протягом 2018 року  виплачена винагорода 

(із врахуванням виплати нарахованої винагороди за грудень 2017 року) в такому розмірі:  

 
Річна фіксована заробітна 

плата членів Наглядової 

Ради в тисячах гривень 

Річна змінна винагорода 

членів Наглядової Ради в 

тисячах гривень 

Загальна Річна  

винагорода членів 

Наглядової Ради в 

тисячах гривень 
тисяч грн. тисяч 

пол.злотих 

тисяч грн. тисяч 

пол.злотих 

тисяч грн. тисяч 

пол.злотих 
396 1,885 0 0 396 1,885 

Нарахована незалежним членам Наглядової Ради винагорода виплачувалась у 

безготівковій формі шляхом перерахування її  на їх рахунки в АТ "КРЕДОБАНК"  і  PKO Bank 

Polski S.A.  

Протягом 2018 року критерії визначення винагороди незалежним членам Наглядової 

Ради не змінювалися. Винагорода незалежних членів Наглядової Ради Банку не залежала від 

річних результатів Банку. 

АТ "КРЕДОБАНК"  не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен 

незалежний член Наглядової Ради  Банку від юридичних осіб, пов’язаних відносинами 

контролю або афілійованих. 

Незалежні члени Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду інших винагород 

від Банку не отримували, їм не виплачувалась і не нараховувалась змінна винагорода, в тому 

числі премії та інші заохочувальні виплати.  



Договори з членами Наглядової Ради  укладені на строк виконання ними функцій 

незалежного члена Наглядової Ради Банку та містять умови винагороди,  передбачені 

рішеннями загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і єдиного акціонера Банку – PKO Bank 

Polski S.A. від 26.04.2018р. та 30.10.2018р. Ці договори не передбачають здійснення виплат у 

зв’язку із припиненням повноважень незалежних членів Наглядової Ради,  в тому числі й при 

достроковому  припиненні повноважень. 

АТ "КРЕДОБАНК" не надає членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК"  додаткових  

програм, зокрема й пенсійного забезпечення.  

Протягом звітного періоду жодних відхилень від затверджених  умов винагороди незалежним 

членам Наглядової Ради не було. 


