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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:

21.01.2019
23.01.2019
Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh
ko’chasi, 7
70,44%

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

Ovoz berish yakunlari
№

Ovoz berishga
qo‘yilgan masalalar

yoqlash
%

soni

qarshi
%

soni

betaraflar
%

soni

“Kapitalbank” ATB aksiyadorlarining navbatdan
tashqari
umumiy
yigʻilishini
oʻtkazish 100 70 400 553
reglamentini tasdiqlash toʻgʻrisida
“Kapitalbank” ATB shakllangan ustav kapitalini
2.
100 70 400 553
tasdiqlash toʻgʻrisida.
3.
“Kapitalbank” ATB eʼlon qilingan aksiyalarining
3
100 70 400 553
chegaraviy miqdorini belgilash toʻgʻrisida.
“Kapitalbank” ATB Ustaviga oʻzgartirishlar
4
100 70 400 553
kiritish toʻgʻrisida.
Afillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlarni
5
100 52 905 625
tasdiqlash 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. Miqdori 111 296 900 donani, bir aksiyaning nominal qiymati 950 soʻmni tashkil etgan
2. egasining nomi yozilgan oddiy hujjatsiz aksiyalardan iborat “Kapitalbank” ATB ustav kapitali
105 732 055 000 so’m etib tasdiqlansin.
3.1. Bank avval joylashtirilgan aksiyalarga qoʻshimcha ravishda joylashtirishga haqli eʼlon
qilingan, umumiy summasi 237 387 995 000 soʻmni, bir aksiyaning nominal qiymati 950 soʻmni
3
tashkil etgan egasining nomi yozilgan oddiy hujjatsiz aksiyalar miqdori 249 882 100 dona etib
tasdiqlansin.
4.1. “Kapitalbank” ATB Ustaviga kiritiladigan oʻzgartirishlar matni ilovaga muvofiq
4
tasdiqlansin.
1.

4.2. “Kapitalbank” ATB Ustaviga kiritiladigan oʻzgartirishlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish
bilan bogʻliq zarur yuridik harakatlarni belgilangan tartibda amalga oshirish bank Boshqaruvi
zimmasiga yuklansin.
5.1. Bankning afillangan shaxslari bilan tuzilgan bitimlar toʻgʻrisidagi axborot maʼlumot
uchun qabul qilinsin.
5
5.2. Bankning afillangan shaxslari bilan maʼqullangan bitimlar bank Kengashining 2018 yil
25 dekabrdagi qaroriga (51-sonli Bayonnoma) muvofiq tasdiqlansin.
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
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Ustavga kiritilayotgan o‘zgartirish va (yoki)
qo‘shimchalarning matni **

Ijroiya organi rahbari:

Karimbayev Sherzod Qobilovich

Bosh buxgalter:

Skuybida Yelena Yevgenyevna

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxs:

Amanova Nargiza Alisherovna

