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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНЙ КАПІТАЛ» (далі по тексту – Кодекс у відповідних відмінках) є
змінами до Принципів (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», що затверджені Рішенням
позачергових річних Загальних зборів акціонерів АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» від 15.11.2018 р.
(Протокол позачергових річних Загальних зборів № 03/2018 від 15.11.2018 р.), шляхом викладення його у
новій редакції.
1.2.Принципи
(кодекс)
корпоративного
управління
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНЙ КАПІТАЛ» є внутрішнім документом, який визначає та
закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (далі по тексту – Банк у
відповідних відмінках), принципи захисту прав та інтересів акціонерів, вкладників та інших
зацікавлених осіб, механізми управління та контролю, принципи відкритості та прозорості у своїй
діяльності.
1.3. Кодекс розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і
банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", з
урахуванням Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955, Методичні рекомендації щодо організації
корпоративного управління в банках України, затверджених постановою Правління Національного
банку України від 03.12.2018 № 814-рш, інших законів, нормативно-правових актів Національного
банку України та інших підзаконних нормативно-правових актів (далі по тексту – законодавство
України), а також Статуту Банку.
1.4. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Банку відповідних норм та
традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що
застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах
поведінки та звичаях ділового обороту.
1.5. Впровадження Кодексу спрямоване на підвищення конкурентоспроможності та економічної
ефективності Банку завдяки забезпеченню:
- належної уваги до інтересів акціонерів Банку;
- досягнення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин (досягнення
порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Банку: акціонерами, клієнтами,
партнерами, працівниками);
- дотримання принципів ефективного менеджменту та належної системи підзвітності та контролю;
- фінансової прозорості Банку та підвищення ефективності діяльності Наглядової ради та Правління
Банку;
- збільшення вартості активів Банку, підтримки його фінансової стабільності та прибутковості.
1.6. Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління та контролю
Банку, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Банку,
включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Банку, шляхів їх досягнення та контролю за їх
реалізацією.
1.7. Основними методами здійснення корпоративного управління у Банку є:
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю, організація їх
ефективної діяльності;
- визначення стратегічних цілей діяльності Банку та контроль за їх реалізацією (включаючи
формування ефективних систем планування, управління банківськими ризиками та внутрішній
контроль);
- контроль за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів, які можуть виникнути
між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, кредиторами,
вкладниками, іншими клієнтами та контрагентами;
- дотримання етичних норм ділової поведінки, закріплених в Кодексі поведінки (етики) Банку;
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Банк.

3

1.8. Банк зобов'язаний дотримуватись у своїй діяльності принципів корпоративного управління,
викладених в цьому Кодексі.

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
2.1. Корпоративне управління у Банку базується на таких принципах:
2.1.1. забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів,
незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
2.1.2. раціональний і чіткий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, а також
впровадження належної системи підзвітності та контролю, створення необхідних умов для своєчасного
обміну інформацією та ефективної взаємодії між ними;
2.1.3. повага прав та врахування законних інтересів заінтересованих осіб (працівників, кредиторів,
вкладників, акціонерів, державних органів, тощо) та активна співпраця з ними для створення
добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Банку.
2.1.4. визначення Загальними зборами цілей та основних напрямків діяльності Банку.
2.1.5. здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльності Банку та забезпечення
ефективного контролю за діяльністю Правління.
2.1.6. здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною
діяльністю.
2.1.7. своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про його фінансовий
стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення
можливості прийняття зважених рішень користувачами інформації.
2.1.8. ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту прав та
законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку
2.2. Ці принципи формують політику корпоративного управління. Банк має послідовно дотримуватись
у своїй діяльності викладених у цьому Кодексі принципів та покладати усіх зусиль для їх дотримання у
повсякденній діяльності.
3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ
З метою досягнення збалансованості між органами управління та контролю, чіткого розподілу
повноважень і розмежування загального управління, що здійснюється Загальними зборами й
Наглядовою радою, та управління поточною діяльністю Банку, що здійснюється Правлінням, Банком
запроваджено прозору і чітку структуру корпоративного управління Банком.
Діяльність Банку контролюється підрозділами з управління ризиками, управління комплаєнс та
управління внутрішнього аудиту, які здійснюють об’єктивну та незалежну оцінку діяльності Банку,
забезпечують достовірність звітності, виконання Банком своїх зобов’язань.
3.1. Акціонери Банку
3.1.1 Банк забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів
незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших
факторів.
3.1.2. Акціонери мають сукупність прав, визначених чиним законодавствомУкраїни, Статутом Банку та
Положенням про Загальні збори акціонерів Банку, дотримання та захист яких забезпечується Банком.
3.1.3.Акціонери мають право:
- брати участь в управлінні Банком, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах особисто або
через своїх представників;
- брати участь у розподілі прибутку Банку та отримувати його частку (дивіденди) у разі їх виплати, в
порядку, передбаченому чинним законодавствомУкраїни та Статутом Банку;
- отримувати повну та достовірну інформацію про фінансово-господарський стан Банку та результати
його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів, тощо, в
обсязі і порядку, визначених чинним законодавством України і Статутом Банку;
- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Банку;
- на свій розсуд вільно розпоряджатися належними їм акціями, здійснювати будь-які дії, що випливають
із даного права, не суперечать чинному законодавству України та не порушують права та інтереси
інших осіб, у тому числі відчужувати свої акції іншим особам;
- вимагати обов`язкового викупу акцій, у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством
України і Статутом Банку;
- на інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом Банку.
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3.1.4. Акціонери не повинні зловживати наданими їм правами і здійснювати дії, які заподіюють шкоду
іншим акціонерам Банку.
3.2. Загальні збори
3.2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку. Компетенція Загальних зборів визначається
відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Загальні збори
акціонерів Банку.
3.2.2. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів забезпечує однакове ставлення до всіх
акціонерів та регламентується Статутом Банку та Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
3.2.3. Банк зобов`язується організовувати проведення Загальних зборів таким чином, щоб акціонери
мали можливість підготуватися до участі у них, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень,
їх участь не була пов`язана із великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи рівне
ставлення до усіх акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.
3.2.4. Інформація, що стосується Загальних зборів розкривається у порядку, визначеному чинним
законодавством України та Статутом Банку.
3.3. Наглядова рада
3.3.1. Наглядова рада – це орган контролю Банку, що здійснює захист прав вкладників, інших
кредиторів, акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.
Наглядова рада не бере участі у поточному управлінні Банком.
3.3.2. Наглядова рада Банку усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами Банку та іншими
зацікавленими особами, сумлінно і компетентно виконує свої обов`язки з контролю за діяльністю
Банку, забезпечуючи не тільки збереження, а й збільшення вартості активів Банку, а також захист і
можливість реалізації акціонерами своїх прав.
3.3.3. До основних функцій Наглядової ради належать:
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- ухвалення стратегії Банку, основних планів дій, стратегії та політики управління ризиками,
затвердження бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
Забезпечення прозорої процедури висунення та обрання членів Правління, затвердження умов
договорів, що укладаються з Головою та членами Правління, встановлення їх винагороди у
відповідності з довгостроковими інтересами Банку та його акціонерів, визначення форм контролю за
діяльністю Правління;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів Банку та
сприянню їх врегулюванню;
- здійснення контролю за ефективністю управлінням Банком;
- здійснення інших функцій, визначених чинним законодавством України, Статутом та Положенням
про Наглядову раду Банку.
3.3.4. Компетенція, порядок роботи, права, обов`язки та відповідальність Наглядової ради Банку
визначається чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Банку.
3.3.5. Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує ефективну організацію діяльності Наглядової
ради та її взаємодію з іншими органами та посадовими особами Банку.
3.3.6. Члени Наглядової ради виконують свої обов`язки добросовісно, чесно, та включно в інтересах
Банку, не розголошують інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою їм у зв`язку з
виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовують її у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб.
3.3.7. З метою здійснення загального керівництва та контролю за фінансово-господарською
діяльністю Банку, а також належного виконання Наглядовою радою своїх обов`язків, члени
Наглядової ради повинні мати належну професійну придатність, кваліфікацію, освіту, досвід та ділову
репутацію. Додаткові вимоги до членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством
України.
3.3.8. Для забезпечення об`єктивного та неупередженого контролю за діяльністю Правління та
забезпечення ефективного управління в інтересах усіх акціонерів до складу Наглядової ради
обираються незалежні члени (незалежні директори).
3.3.9. Комітети Наглядової ради.
Наглядова рада може створювати з числа членів Наглядової ради постійні або тимчасові
комітети. Головним завданням комітетів Наглядової ради є підготовка питань до розгляду на
засіданнях Наглядової ради, вивчення відповідних пропозицій Правління, альтернативних пропозицій,
отримання консультацій фахівців.
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3.3.10. Корпоративний секретар.
З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів Банку,
належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, в Банку може бути запроваджена посада
корпоративного секретаря. Корпоративним секретарем може бути особа, яка має повну вищу освіту,
відповідну кваліфікацію, управлінські навички, та вміння, комунікаційні та особисті якості, що
дозволяють займати посаду корпоративного секретаря, а також бездоганну репутацію.
Діяльність корпоративного секретаря має контролюватися та регулюватися Наглядовою радою,
відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду.
3.4. Правління
3.4.1. Правління є виконавчим органом Банку, який організовує та здійснює управління поточною
діяльністю Банку відповідно до чинного законодавства, Статуту Банку та інших актів внутрішнього
регулювання Банку. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Банку та організовує
виконання їх рішень.
3.4.2. З метою забезпечення ефективного управліня Ьанком Правління наділяється високим ступенем
самостійності. Наглядова рада та акціонери не беруть участі у поточному управління Банком та не
обмежують можливості Правління оперативно вирішувати питання діяльності Банку, враховуючи
економічну кон`юнктуру, яка може змінюватись.
3.4.3. Правління усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами та вважає своєю головною
метою сумлінне та компетентне виконання обов`язків із здійснення управління поточною діяльністю
Банку, що забезпечує довгострокову прибутковість та інвестиційну привабливість Банку.
3.4.4. Голова Правління очолює Правління Банку та керує його роботою відповідно до повноважень,
визначених чинним законодавством України, Статутом Банку, Положення про Правління Банку та
рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.

4. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Посадові особи Правління та Наглядової ради Банку:
- добросовісно та розумно діють в інтересах Банку;
- розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення
(правочину) Банку;
- не використовують у власних інтересах ділові можливості Банку (будь-які ділові зв`язки Банку, всі
належні Банку майнові та немайнові права, ділові пропозиції Банку від третіх осіб, тощо).
4.2. Відповідальність посадових осіб визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА КОМПЛАЄНС
5.1. Банк приділяє особливу увагу управлінню ризиками (ризик-менеджменту).
5.2. Управління ризиками – це процес, за допомогою якого Банк виявляє (ідентифікує) ризики,
проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також
враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків.
5.3. Наглядова рада несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та ефективної
системи управління ризиками, на які наражається Банк у своїй діяльності.
5.4. Правління забезпечує виконання завдань, рішень ради Банку щодо впровадження системи
управління ризиками, включаючи стратегію та політику управління ризиками, культуру управління
ризиками, процедури, методи та інші заходи ефективного управління ризиками. Правління Банку
визнає та виконує вимоги щодо незалежного виконання обов’язків підрозділами управління ризиками і
контролю за дотриманням норм (комплаєнс) і не втручається у виконання ними своїх обов’язків.
5.5. Для забезпечення управління ризиками в Банку створений підрозділ з управління ризиками, який
здійснює свою діяльність неупереджено на підставі внутрішніх положень Банку.
5.6. З метою забезпечення відповідності діяльності Банку вимогам законодавства, нормативно-правових
актів,ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення
конфлікту інтересів, а також внутрішніх документів, у Банку функціонує підрозділ управління
комплаєнс, який здійснює свою діяльність відповідно до внутрішніх документів Банку з питань
комплаєнс.
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6. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
6.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Банк забезпечує комплексний, незалежний,
об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.
6.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється як через залучення
незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього
контролю.
6.3. Система внутрішнього контролю Банку забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та
поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:
1) Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення
стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
2) підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює поточний контроль за фінансовогосподарською діяльністю Банку.
6.4. Банк проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора (аудиторської
фірми), який призначається Наглядовою радою. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до
міжнародних стандартів аудиту.
6.5. Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, Банк може залучити
зовнішнього аудитора або іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб'єкта оціночної діяльності,
незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним ринковим умовам.
6.6. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку, є незалежними від
впливу членів Правління, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути
заінтересованими у результатах проведення контролю.
6.7. Банк забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансовогосподарською діяльністю.
6.8. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку, звітують про
результати перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам Банку. Зовнішній аудитор може брати
участь у Загальних зборах з метою надання акціонерам відповідей на питання стосовно фінансової
звітності та аудиторського висновку.
7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
7.1. Практики корпоративного управління в Банку є прозорими для зацікавлених осіб (користувачів).
7.2. Дотримання принципу прозорості у сфері корпоративного управління означає розкриття Банком
інформації про організацію його діяльності з метою оцінки зацікавленими особами (користувачами)
ефективності управління Банком Наглядовою радою та Правлінням Банку.
7.3. Дотримання принципу прозорості є показником надійного та ефективного корпоративного
управління та може сприяти збереженню доступу Банку до ринків капіталу, уключаючи міжнародних.
7.4. У рамках організації корпоративного управління інформація про фінансовий стан Банку, результати
його діяльності, уразливість Банку до ризиків, стратегію управління ризиками, практики
корпоративного управління розкривається своєчасно, достовірно та детально.
7.5. Банк розкриває інформацію про корпоративне управління в достатньому обсязі, що не менше
обсягу, визначеного законодавством України, та що дає можливість зацікавленим особам
(користувачам) прийняти виважені рішення.
7.6. Банк розкриває інформацію про корпоративне управління в порядку, визначеному Законом України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правовими
актами Національного банку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно
розкриття інформації банками-емітентами цінних паперів.
7.7 Національний банк отримує від банку інформацію про практики корпоративного управління, яка
включає інформацію про:
1) конфлікти інтересів, що виникають у Банку;
2) пов'язаних із Банком осіб;

7

3) підтверджені факти неприйнятної поведінки в Банку;
4) звільнення керівника (керівників) Банку, керівника підрозділу контролю із зазначенням підстав
такого звільнення та про кандидатури на призначення на ці посади;
5) факти про власника істотної участі, які свідчать про його невідповідність установленим
Національним банком вимогам щодо ділової репутації та/або фінансового/майнового стану, а також
факти, які свідчать, що володіння такою особою істотною участю в Банку загрожує інтересам
вкладників та інших кредиторів Банку;
6) факти щодо керівників Банку, керівників підрозділів контролю, які свідчать про їх невідповідність
установленим Національним банком вимогам щодо ділової репутації та/або професійної придатності, а
також наявність інформації, яка може свідчити/свідчить про можливий негативний вплив на
забезпечення виконання такими особами своїх функцій.
8. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ
8.1. Банк поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають
легітимний інтерес у діяльності Банку і до яких передусім належать працівники, кредитори, клієнти
Банку, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює
з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Банку.
8.2. Банк забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів
заінтересованих осіб.
8.3. Банк забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Банк, необхідної для ефективної
співпраці.
8.4. Банк сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх
заінтересованості в ефективній діяльності Банку.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Кодекс затверджується рішенням Загальних зборів.
9.2. Банк може вдосконалювати норми Кодексу та зобов`язаний підтримувати його в актуальному стані,
відповідно до вимог сучасних стандартів світової та вітчизняної практики корпоративного управління,
зміни потреб та інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, партнерів та інших осіб, що зацікавлені у
діяльності Банка шляхом внесення до нього змін, які затверджуються рішенням Загальних зборів.
9.3. Норми Кодексу діють в частині, що не суперечить чинному законодавству України та/або Статуту
Банку.
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