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Minutes No. 81 on decisions adopted by an absentee 

voting by a written survey  
of the members of the Supervisory Board (the 

"Supervisory Board") of 
Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" 
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")  

Протокол № 81 про прийняття рішень 
заочним голосуванням шляхом письмового 

опитування членів Наглядової ради Акціонерного 
товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі – АТ "Дойче 

Банк ДБУ" або "Банк") 
 

   
(remote meeting)                             29 June 2021                                                      (віддалена зустріч)               29 червня 2021 р.                           

  
Quantitative composition of the Supervisory Board: 5 
(five) individuals. 

Кількісний склад Наглядової ради: 5 (п'ять) осіб. 

  
Members of the Supervisory Board: Члени Наглядової ради: 

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board. 1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.  
 

2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the 
Supervisory Board. 

2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови  
Наглядової ради. 

3. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the 
Supervisory Board.  

3. Дітмар Герхард Штюдеманн, член Наглядової ради.  

4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory 
Board 

4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради. 

5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board 5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради. 
  
Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) 
members of the Supervisory Board of the Bank, which 
constituted 100% of the total number of votes. The Meeting 
of the Supervisory Board is authorised to make any 
decisions that fall within the competence of the Supervisory 
Board of the Bank. 

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) членів 
Наглядової ради Банку, що становить 100% від загальної 
кількості голосів. Засідання Наглядової ради є 
правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до 
компетенції Наглядової ради Банку. 

  
For consideration of the Supervisory Board of the 
Bank the following topics were submitted: 

На вирішення Наглядової ради Банки були 
винесені наступні питання: 

  
1. Review and approval of the internal policies, 

regulations and procedures (including review and 
approval of the changes to the already existing policies, 
regulations and procedures) of the Bank as per the list 
set out in Addendum No. 1 hereto. 

1. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, 
положень та процедур (включаючи перегляд та 
затвердження змін до вже існуючих внутрішніх 
документів, положень та процедур) Банку відповідно 
до переліку, що міститься у Додатку №1 до цього 
Протоколу з пропозиціями для голосування. 

2. Review and approval of the list of material transactions 
entered into by the Bank for the period between 1 
February 2021 and 1 June 2021 (inclusive) as per 
Addendum No. 2 hereto. 

2. Розгляд та затвердження переліку значних 
правочинів, вчинених Банком у період з 1 лютого 2021 
року по 1 червня 2021 року (включно), згідно з 
Додатком №2 до цього Протоколу з пропозиціями 
для голосування. 

3. Determination of the date of itemizing the list of persons 
entitled to dividends receipt, procedure and term of their 
distribution. 
 

3. Встановлення дати складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строку їх виплати. 

4. Extension of authorities of the Member of the 
Management Board – Alexey Rybenko. 

4. Продовження повноважень члена Правління Банку – 
Олексія Рибенка. 
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With respect to the drafts of the decisions on the above 
mentioned topics, the members of the Supervisory Board 
of the Bank voted as follows: 

Щодо проектів рішень з вищезазначених питань члени 
Наглядової ради Банку проголосували наступним 
чином: 

 
   
Member                                       Resolved                   
                                               (Agree/Disagree) 

 

Член                                   Прийняте рішення                            
                                              (Згоден/Не згоден) 

 
Joerg Bongartz                             _Agree_     Йорг Бонгартц                               _Згоден_     
  
Beate Ramona Hofmann              _Agree_ Беате Рамона Хофманн               _Згоден_ 
  
Dietmar Gerhard Stüdemann        _Agree_ Дітмар Герхард Штюдеманн         _Згоден_ 
  
Dinev Penko Stefanov                  _Agree_ Дінев Пенко Стефанов                 _Згоден_     
  
Matthias Boehm                           _Agree_ Маттіас Бьом                                 _Згоден_ 
  
  
  
Taking into consideration the above results of voting, the 
Supervisory Board of the Bank on the topics 
RESOLVED: 

Враховуючи вищенаведені результати голосування, з  
зазначених питань Наглядова рада Банку ВИРІШИЛА: 

  
  
1. To approve the internal policies, regulations and 

procedures (including review and approval of the 
changes to the already existing policies, 
regulations and procedures) of the Bank as per as 
per the list set out in Addendum No. 1 hereto. 

1. Затвердити внутрішні документи, положення та 
процедури (включаючи перегляд та 
затвердження змін до вже існуючих внутрішніх 
документів, положень та процедур) Банку 
відповідно до переліку, що міститься у Додатку 
№1 до цього Протоколу з пропозиціями для 
голосування. 

2. In line with the procedure prescribed by Article 241 
of the Civil Code of Ukraine, to approve the material 
transactions entered into by the Bank for the period 
between 1 February 2021 and 1 June 2021 
(inclusive) as listed in Addendum No. 2 hereto. 

2. Погодити в порядку, передбаченому ст. 241 ЦК 
України, значні правочини, вчинені Банком у 
період з 1 лютого 2021 року по 1 червня 2021 року 
(включно), згідно з переліком, що викладено у 
Додатку №2 до цього Протоколу з пропозиціями 
для голосування. 

3. Given the Shareholder Decision No. 33 dated 27 
May 2021 (hereinafter – "Shareholder Decision") on 
dividends distribution to the Bank’s shareholders 
following the results of the Bank’s operating 
activities for the years of 2019 and 2020, 
- to define 14 July 2021 as a date of itemizing the list 
of persons entitled to dividends receipt under the 
Shareholder Decision, 
- to define the following term for dividends 
distribution under the Shareholder Decision in the 
amount of UAH 43,693,719.78 (forty-three million 
six hundred ninety-three thousand seven hundred 
nineteen Hryvnas and seventy-eight hundredths 
kop.), rounded to approximately UAH 0.19 per 
share: term from 15 July 2021 till 1 September 2021 
(or extended term, if the dividends cannot be paid 
off in full within term mentioned above because of 
legal or other restrictions, circumstances), 
- to define the following procedure (in compliance 
with the requirements prescribed by the law) for 
dividends distribution: 
1) the dividends shall be paid in cash (to non-
resident – in EURO) in line with the list of the 

3. У зв’язку з прийняттям Рішення акціонера Банку 
№ 33 від 27 травня 2021 р. (надалі – "Рішення 
акціонера") щодо виплати дивідендів акціонерам 
Банку за результатами роботи Банку у 2019 та 
2020 роках,  
- встановити 14 липня 2021 р. датою складання 
переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів згідно з Рішенням акціонера, 
-  встановити наступний строк виплати дивідендів 
за Рішенням акціонера у розмірі 43 693 719.78 
(сорок три мільйони шістсот дев’яносто три 
тисячі сімсот дев’ятнадцять гривень, сімдесят 
вісім копійок), розмір дивідендів на одну просту 
іменну акцію складає приблизно 0,19 гривні: строк 
з 15 липня 2021 р. по 1 вересня 2021 р. (або більш 
тривалий строк, у разі неможливості виплатити 
дивіденди повністю у зазначений строк через 
законодавчі чи інші обмеження, обставини), 
- встановити наступний порядок виплати 
дивідендів (з урахуванням обмежень, 
передбачених законодавством): 
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shareholders entitled to dividends set forth above, 
2) the dividends shall be paid through the 
depositary system of Ukraine – PJSC "NDU", 
3) to define the following account for dividends 
payments to the Bank’s shareholder DEUTSCHE 
BANK AKTIENGESELLSCHAFT: Beneficiary: 
DEUTDEFF (Deutsche Bank AG, Frankfurt), 
account number with bank of beneficiary: 
14.00.0010193.902; bank of beneficiary: DEUTLULL 
(Deutsche Bank Luxemburg S.A.), account number 
with correspondence bank: 100 938099900, 
Correspondence bank: DEUTDEFF (Deutsche Bank 
AG, Frankfurt), 
4) the lump sum of the dividends shall be paid off 
in the full amount by one payment. The exact date 
of dividends payment shall be defined by the 
Bank’s Management Board depending on the 
circumstances, including, but not limited to, legal 
restrictions, or need to follow more comfortable, 
from the operational point of view, currencies 
exchange rate, or because of weak liquidity at the 
currency interbank market of Ukraine etc. The 
accrual and payment of dividends shall be carried 
out only upon withholding taxes, duties to be levied 
as required by the laws of Ukraine. 
- To oblige the Bank’s Management Board to inform 
the persons entitled to dividends receipt on the 
dates, amount, procedure and terms of their 
distribution. 

1) дивіденди виплачувати виключно грошовими 
коштами (нерезиденту - в ЄВРО) згідно з 
переліком акціонерів, зазначеним вище, 
2) дивіденди виплачувати через депозитарну 
систему України – ПАТ "НДУ", 
3) визначити наступний рахунок для виплати 
дивідендів акціонеру Банку DEUTSCHE BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT: Beneficiary: DEUTDEFF 
(Deutsche Bank AG, Frankfurt), account number with 
bank of beneficiary: 14.00.0010193.902; bank of 
beneficiary: DEUTLULL (Deutsche Bank Luxemburg 
S.A.), account number with correspondence bank: 
100 938099900, Correspondence bank: DEUTDEFF 
(Deutsche Bank AG, Frankfurt), 
4) дивіденди виплачуються всією сумою у 
повному обсязі одним платежем. Конкретна дата 
виплати дивідендів визначатиметься Правлінням 
Банку в залежності від обставин, включаючи, але 
не обмежуючись цим, через законодавчі 
обмеження, або у зв’язку з необхідністю 
визначення більш зручного, з операційної точки 
зору, курсу валют, або у зв’язку зі слабкою 
ліквідністю на міжбанківському валютному ринку 
України тощо. Нарахування та виплату дивідендів 
провести з утриманням відповідних податків, 
зборів згідно встановлених норм чинного 
законодавства України. 
- Зобов’язати Правління Банку повідомити осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, про 
дати, розмір, порядок та строк їх виплати. 

4. To extend the authority of the existing  member of 
the Management Board namely Alexey Rybenko for 
the following 3-years’ term starting from elapsing of 
the previous 3-years’ competence term for which he 
was appointed. 
 

4. Продовжити повноваження існуючого члена 
Правління Банку – Олексія Рибенка на наступний 
строк у 3 роки з моменту спливу чергового 3-
річного строку, на який він був призначений. 
 

 
 
Chairman of the Supervisory Board/ 
Голова Наглядової ради            
 
 
[signed]/[підпис]            Joerg Bongartz/ Йорг Бонгартц 

 
        

 
Secretary of the Supervisory Board/  
Секретар Наглядової ради     
 
 
[signed]/[підпис]              Maria Tsabal/ Марія Цабаль 
 
    


