1.

2.

EMITENT NOMI
To’liq nomi:
“KAPITALBANK” aksiyadorlik tijorat banki
Qisqartirilgan nomi:
“KAPITALBANK” ATB
Birja tikeri: *
KPB
BOG’LANISH UCHUN MA’LUMOTLAR
Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh
Joylashgan joyi:
ko’chasi, 7
100047, Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
Pochta manzili:
Sayilgoh ko’chasi, 7
Elektron pochta manzili: *
info@kapitalbank.uz
Rasmiy veb-sayt:*
www.kapitalbank.uz
MUHIM FAKT TO’G’RISIDA AXBOROT
Muhim fakt raqami:
06
Emitentning yuqori boshqaruv organi
Muhim fakt nomi:
tomonidan qabul qilingan qarorlar
Umumiy yig‘ilish turi:

Navbatdan tashqari

Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi:
Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:

23.09.2019
24.09.2019 y.
Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh
ko’chasi, 7
82,12%

Umumiy yig‘ilish o‘tkazish joyi:
Umumiy yig‘ilish kvorumi:

Ovoz berish yakunlari
№

Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar

yoqlash
%

dona

qarshi
%

dona

betaraflar
%

dona

“Kapitalbank” ATB aksiyadorlarining navbatdan
1. tashqari umumiy yigʻilishini oʻtkazish reglamentini 100 91 391 982
tasdiqlash toʻgʻrisida
3.

Bank Kengashi aʼzosi vakolatlarini tugatish
100 91 391 982
toʻgʻrisida
3 Bank Kengashi tarkibiga qoʻshimcha saylovlar
100 91 391 982
Xayriya, begʻaraz va homiylik yordamining
4 cheklangan miqdorini belgilash masalasini koʻrib
100 91 391 982
chiqish toʻgʻrisida
Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:
1.1. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigʻilishi Reglamenti quyidagi tartibda
tasdiqlansin:
- kun tartibidagi masalalar boʻyicha maʼruzachilarning chiqishlariga – 10 daqiqagacha;
1.
- qoʻshimcha chiqishlar, eʼtiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha;
- savol-javoblar uchun – 5 daqiqagacha.
2.1. “Kapitalbank” ATB Kengashi aʼzosi Tatyana Valentinovna Kanning vakolatlari tugatilsin.
2.
3.1. Xolbekov Nodirbek Narimanovich “Kapitalbank” ATB Kengashi aʼzosi etib saylansin.
3
2.

4.1. Xayriya yordami koʻrsatish yuzasidan taqim etilgan axborot maʼlumot uchun qabul qilinsin.
4.2. Bank tomonidan 2020 yilda har chorakda sof foydaning 5 foizi doirasida xayriya, beg'araz
4 va homiylik yordami ko'rsatish bo'yicha cheklangan miqdor belgilansin.

4.3. Bunda bir chorak mobaynida limit miqdorining foydalanilmagan qismini bank
Kengashi qaroriga muvofiq keyingi chorakka o'tkazish mumkin.

Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolari foydasiga
hisoblangan va to‘langan haq va (yoki) kompensatsiyalar:
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Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash:
Nomzodlar to‘g‘risida ma’lumot
№

F.I.O.

Ish joyi

dona
1

Xolbekov
Nodirbek
Narimanovich

Ovovzlar
soni

Tegishli aksiyalar
turi

“BIFG Consulting” MChJ

Ijroiya organi rahbari:
Bosh buxgalter:
Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxs:

418

oddiy

91 391
982

Kim Oleg Romoaldovich
Allayorova Dilrabo Normamatovna
Po’latov Bunyodjon Shuhratjon o’g’li

