
 

 

  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

05.04.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ MO\220405\2 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 
 

Заступник Голови Правління, 

Головний бухгалтер 

 

 

 

Рибенко О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, 20 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 36520434 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 +38-044-461-15-00, +38-044-461-15-58 

6. Адреса електронної пошти: 

 maria.tsabal@db.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  
 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://country.db.com/ukraine/mandato

ry-disclosure-of-information/special-inf

ormation-of-the-issuer/ 05.04.2022 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

 

  

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг 

з протоколу 

загальних зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової ради, на 

яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 30.03.2022 538 470 4 254 281 12,65 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - зміна розміру кредитної лінії у договорі про надання кредитної лінії. Дата вчинення правочину - 

14.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

 

2 30.03.2022 660 060 4 254 281 15,51 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - зміна розміру кредитної лінії у договорі про надання кредитної лінії. Дата вчинення правочину - 

17.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

 

3 30.03.2022 450 000 4 254 281 10,57 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s



 

 

  

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 01.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

4 30.03.2022 460 000 4 254 281 10,81 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 02.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

5 30.03.2022 550 000 4 254 281 12,92 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 03.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

6 30.03.2022 550 000 4 254 281 12,92 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 03.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 



 

 

  

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

7 30.03.2022 500 000 4 254 281 11,75 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 06.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

8 30.03.2022 430 000 4 254 281 10,1 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 07.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

9 30.03.2022 480 000 4 254 281 11,28 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 08.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 



 

 

  

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

10 30.03.2022 540 000 4 254 281 12,69 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 09.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

11 30.03.2022 600 000 4 254 281 14,1 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 10.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

12 30.03.2022 500 000 4 254 281 11,75 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 13.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

13 30.03.2022 500 000 4 254 281 11,75 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s



 

 

  

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 14.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

14 30.03.2022 500 000 4 254 281 11,75 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 15.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

15 30.03.2022 435 000 4 254 281 10,22 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 16.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

16 30.03.2022 750 000 4 254 281 17,62 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 17.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 



 

 

  

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

17 30.03.2022 550 000 4 254 281 12,92 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 24.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

18 30.03.2022 520 000 4 254 281 12,22 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 30.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

19 30.03.2022 750 000 4 254 281 17,62 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 30.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 



 

 

  

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

20 30.03.2022 550 000 4 254 281 12,92 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 31.12.2021. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

21 30.03.2022 650 000 4 254 281 15,27 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 05.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

22 30.03.2022 950 000 4 254 281 22,33 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 06.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

23 30.03.2022 750 000 4 254 281 17,62 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s



 

 

  

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 14.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

24 30.03.2022 515 000 4 254 281 12,1 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 21.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

25 30.03.2022 600 000 4 254 281 14,1 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 24.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

26 30.03.2022 650 000 4 254 281 15,27 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 25.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 



 

 

  

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

27 30.03.2022 570 000 4 254 281 13,39 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 26.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

28 30.03.2022 570 000 4 254 281 13,39 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 27.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

29 30.03.2022 660 000 4 254 281 15,51 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 28.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 



 

 

  

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

30 30.03.2022 650 000 4 254 281 15,27 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 28.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

31 30.03.2022 600 000 4 254 281 14,1 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 31.01.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

32 30.03.2022 520 000 4 254 281 12,22 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 02.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

33 30.03.2022 650 000 4 254 281 15,27 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s



 

 

  

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 03.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

34 30.03.2022 450 000 4 254 281 10,57 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 04.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

35 30.03.2022 500 000 4 254 281 11,75 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 11.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

36 30.03.2022 530 000 4 254 281 12,45 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 18.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 



 

 

  

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

37 30.03.2022 580 000 4 254 281 13,63 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 21.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

38 30.03.2022 465 000 4 254 281 10,93 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 22.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

39 30.03.2022 460 000 4 254 281 10,81 https://country.db.co

m/ukraine/mandatory

-disclosure-of-inform

ation/minutes-of-the-s

upervisory-board/ 

Зміст інформації: 

Предмет правочину - купівля-продаж депозитних сертифікатів НБУ. Дата вчинення правочину - 23.02.2022. 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до 

законодавства. 

Протоколом №90 про прийняття рішення зборами Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

(надалі - "Банк") від 30.03.2022 р., окрім іншого, прийняте рішення надати згоду/cхвалити значні правочини згідно 

додатку до Протоколу, вчинені АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.12.2021 - 28.02.2022. 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою 

радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової 

ради Банку, згiдно законодавства. 



 

 

  

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi 

значних правочинiв через характер правочинiв, тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

 


