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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20.
decembra 1990 bol v Moskve podpísaný Protokol o zmene Dohody o založení Medzinárodnej
investičnej banky vrátane štatútu tejto banky medzi vládami Bulharskej republiky, Maďarskej
republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej
republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Zväzu sovietskych socialistických republík, Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s protokolom vyslovilo súhlas
uznesením č. 160 zo 4. júla 1991.
Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky protokol ratifikoval 25. augusta 1991.
Protokol sa predbežne vykonáva od 1. januára 1991 v súlade s článkom III.
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K oznámeniu č. 20
2015 Z. z.

PROTOKOL o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu
tejto banky

Vlády Bulharskej republiky, Maďarskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Kubánskej
republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Zväzu sovietskych
socialistických republík, Českej a Slovenskej federatívnej republiky,

zohľadňujúc zmeny, ktoré nastali v ekonomickej spolupráci krajín

sa dohodli na nižšie uvedenom:

Článok 1
V súlade s článkom XXVI Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky z 10. júla 1970
vniesť do uvedenej dohody nasledovné zmeny:

1. Znenie preambuly je nasledovné:

„Vlády Bulharskej republiky, Maďarskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky,
Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Zväzu
sovietskych socialistických republík, Českej a Slovenskej federatívnej republiky,

riadiac sa záujmami efektívneho rozvoja ekonomík Zmluvných strán,

sa dohodli na nasledovnom:“

2. Tretí odsek článku 1 vyložiť v nasledovnom znení:

„Členmi Banky sa môžu stať aj iné krajiny, medzištátne bankové, finančné a hospodárske
organizácie. Podieľať sa na činnosti Banky môžu iné bankové a finančné organizácie na
základe osobitného statusu, ktorý pre nich stanovuje Banková rada.

Proces pristúpenia iných členov Banky určuje článok XXIII tejto dohody.“

Štvrtý odsek článku 1 vyložiť nasledovne:

„Banka vykonáva svoju činnosť na základe rovnoprávnosti jej členov a rešpektovania
suverenity štátov.“

3. Prvý odsek článku III vyložiť v nasledovnom znení:

„Základnou úlohou Banky je poskytovanie úverov na komerčných zásadách na realizovanie
spoločných investičných projektov a rozvojových programov niekoľkými záujemcami – členmi
Banky, na výstavbu objektov pre rozvoj národných ekonomík členských štátov Banky, ako aj
na realizáciu podujatí spojených s účasťou členov Banky na svetovej ekonomike a iné ciele,
ktoré určuje Banková rada a ktoré zodpovedajú úlohám Banky.“

Druhý odsek článku II vyložiť v nasledovnom znení:

„Pri svojej činnosti musí Banka vychádzať z potreby zabezpečenia efektívneho využitia zdrojov,
garantovania solventnosti z hľadiska svojich záväzkov, prihliadať na finančnú situáciu
dlžníkov a prísnu zodpovednosť za vrátenie úverov poskytnutých Bankou.“

Štvrtý odsek článku II vypustiť.

Piaty odsek článku II vyložiť nasledovne:

„Činnosť Banky musí napomáhať rozvoju ekonomík členských štátov a ich
zahranično-obchodných vzťahom na trhovom základe, uskutočneniu štrukturálnych reforiem
ich ekonomík a začleneniu členských štátov do systému svetovej ekonomiky.“

4. Body 1 a 2 článku III vyložiť v nasledovnom znení:
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„1. Základné imanie Banky je stanovené vo výške 1 300 miliónov ECU. Vytvára sa vo voľne
vymeniteľných, ako aj v národných menách členských štátov alebo v zlate. Pritom podiel
národných mien na základnom imaní nepresahuje 5 %.

2. Podielové príspevky (kvóty) Zmluvných strán v základnom imaní sú:

(v mil.ECU)
Bulharská republika 123,0
Maďarská republika 121,4
Vietnamská socialistická republika 4,7
Kubánska republika 23,4
Mongolská ľudová republika 6,2
Poľská republika 175,5
Rumunsko 76,7
Zväz sovietskych socialistických republík 580,7
Česká a Slovenská federatívna republika 188,4

Na sumu podielových príspevkov (kvót) členských štátov splnomocnené banky týchto krajín
vydávajú Banke obligácie.“

Body 3 a 4 článku III vypustiť.

Bod 5 článku III vyložiť nasledovne:

„základné imanie sa môže zvýšiť uznesením Bankovej rady Banky. Spôsob a termíny
príslušných vkladov stanovuje Banková rada.“

Bod 6 článku III vyložiť v nasledovnom znení:

„Základné imanie sa môže zvýšiť aj pri pristúpení nového člena Banky o výšku jeho
podielového príspevku (kvóty) do tohto kapitálu. Suma, spôsob a termíny vkladu stanovuje
Banková rada po dohode s príslušným členom.“

5. Článok V vyložiť nasledovne:

„V Banke môžu byť vytvorené špeciálne fondy zo zdrojov zúčastnených krajín a organizácií.“

6. Článok VI vyložiť v nasledovnom znení:

„Banka môže získavať prostriedky vo voľne vymeniteľných národných menách zúčastnených
členských štátov Banky získaním finančných a bankových úverov a pôžičiek, vydaním
obligačných pôžičiek, iných cenných papierov, prijatím vkladov, ako aj v iných formách.“

7. Článok VII vyložiť v novom znení:

„1. Banka poskytuje úvery na účely uvedené v článku II tejto dohody.

2. Úverovanými objektmi sú:
– výstavba, rozšírenie, modernizácia, rekonštrukcia a technická modernizácia podnikov;
– vykonávanie projekčno-výskumných prác, ktoré priamo súvisia s investíciami a výrobou
produkcie, ako aj vývojovo-konštrukčných prác;
– zavádzanie nových technologických projektov;
– osvojenie priemyselnej výroby novej produkcie;
– inovačná činnosť, vrátane získavania a osvojenia licencií;
– vykonávanie lízingových operácií;

3. Úvery sa poskytujú:
– bankám, hospodárskym organizáciám a podnikom členských štátov Banky nezávisle od
formy vlastníctva;
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– medzinárodným organizáciám a spoločným podnikom s účasťou členských štátov Banky;
– bankám a ekonomickým organizáciám iných krajín.

4. Banka poskytuje úvery dlžníkom, ktorým sa prideľujú zákonom na získanie devízových
úverov v zahraničných bankách v súlade s jeho národným zákonodarstvom;

5. Banka môže vydávať záruky, svojimi prostriedkami sa podieľať na konzorciálnych úveroch
súvisiacich s realizáciou spoločných projektov, vykonávať operácie s cennými papiermi
(vrátane vlastnej emisie), mať podiel v kapitále podnikov, bánk, finančných a iných organizácií,
ako aj pripravovať projekty financovania a ponúkať služby v oblasti vypracovania posudkov a
poradenské služby.“

8. Článok VIII vypustiť.

9. Prvý a druhý odsek článku XI vyložiť v nasledovnom znení:

„Banka má právo na základe rovnoprávnosti vstupovať do kontaktu a nadviazať obchodné
vzťahy s medzinárodnými finančno-úverovými a inými medzinárodnými inštitúciami, s
hospodárskymi organizáciami členských štátov Banky, ako aj s inými bankami a
organizáciami.“

Tretí odsek článku XI vyložiť nasledovne:

„Charakter a formy týchto vzťahov určuje Predstavenstvo Banky.“

10. Článok XII vypustiť.

11. Druhý odsek bodu 4 článku XIII bude mať nasledovné znenie:
„Banka nenesie zodpovednosť za záväzky svojich členov, rovnako ako aj členovia Banky
nezodpovedajú za záväzky Banky.“

12. Druhý odsek článku XIV vyložiť nasledovne:
„Vychádzajúc zo záujmov ďalšieho rozvoja a zdokonalenia činnosti Banky sa môžu do štatútu
Banky vniesť na odporúčanie Bankovej rady zmeny so súhlasom členov Banky.“

13. Bod 1 článku XVI vyložiť nasledovne:

„Zástupcom krajín a medzištátnych organizácií v Bankovej rade sa pri výkone svojich
služobných povinností poskytujú na území každého členského štátu Banky nasledujúce
výsady a imunity“ – ďalej ako je v texte.

Bod 2 článku XVI vyložiť v nasledovnom znení:

„Výsady a imunity uvedené v tomto článku sa poskytujú v nej spomenutým osobám výlučne v
služobných záujmoch. Každý člen Banky má právo a je povinný vzdať sa imunity udelenej jej
zástupcovi vo všetkých prípadoch, ak sa nazdáva, že imunita by mohla brániť výkonu
spravodlivosti a vzdanie sa imunity nemá za následok poškodenie cieľov, pre ktoré bola
poskytnutá.“

14. Druhý odsek článku XIX vyložiť v nasledovnom znení:

„Radu Banky tvoria zástupcovia členov Banky.“

Tretí odsek článku XIX vyložiť v nasledovnom znení:

„Každý člen Banky má v Rade jeden hlas nezávisle od výšky svojho vkladu do kapitálu Banky.“

Štvrtý odsek článku XIX vyložiť v nasledovnom znení:

„Rada prijíma uznesenia týkajúce sa zásadných otázok činnosti Banky uvedených v štatúte
Banky jednohlasne, a v ostatných otázkach — kvalifikovanou väčšinou najmenej 3/4 hlasov.
Pritom má Banková rada právo prijímať uznesenia, ak sa zasadnutia Rady zúčastnia
zástupcovia najmenej 3/4 členov Banky.“

15. Tretí odsek článku XX vyložiť v nasledovnom znení:
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„Predstavenstvo tvorí predseda Predstavenstva a jeho zástupcovia, ktorých menuje Banková
rada ako pravidlo z občanov členských štátov Banky na obdobie piatich rokov.“
Z piateho odseku článku XX vypustiť slová: „na základe princípu nedeliteľnej právomoci.“

16. Prvý odsek článku XXIII vyložiť nasledovne:

„Záujemcovia, ktorí si želajú pristúpiť k tejto dohode podľa článku I a stať sa členom Banky
predložia Bankovej rade oficiálnu žiadosť v ktorej uvedú, že zdieľajú ciele a zásady činnosti
Banky a prijímajú záväzky vyplývajúce z tejto dohody a štatútu Banky.“

Tretí odsek článku XXIII vyložiť v nasledovnom znení:

„Riadne overená kópia uznesenia Bankovej rady o prijatí nového člena Banky sa zasiela
tomuto členovi a depozitárovi tejto dohody. Deň, kedy bol tento dokument spolu s
dokumentom (žiadosťou) o pristúpení doručený depozitárovi sa považuje za deň pristúpenia k
dohode a prijatia za člena Banky, o čom depozitár informuje ostatných členov Banky a
samotnú Banku.“

17. Článok XXIV vyložiť v novom znení:

„Každý člen môže ukončiť členstvo v Banke a odstúpiť od účasti na tejto dohode
upovedomením o tom Radu minimálne šesť mesiacov vopred. Počas uvedenej doby musia byť
usporiadané vzťahy medzi Bankou a príslušným členom z hľadiska ich vzájomných záväzkov.

Ukončenie členstva v Banke nezbavuje člena jeho záväzkov voči Banke až do ich úplného
splnenia.

Rada oficiálne oznámi depozitárovi tejto dohody ukončenie členstva v Banke.“

18. Prvý odsek článku XXVI vyložiť v nasledovnom znení:

„Táto dohoda sa môže zmeniť len so súhlasom členov Banky.“

Druhý odsek článku XXVI vyložiť nasledovne:

„Dohoda sa ukončí v prípade, ak najmenej 2/3 členov vyhlásia, že odstupujú od Banky podľa
článku XXIV tejto dohody a vypovedajú túto dohodu.“

19. Zmeniť číslovanie článkov dohody zohľadnením zmien, ktoré boli vykonané na základe tohto
protokolu.

Článok II
Podľa článkov 31 a 32 štatútu Medzinárodnej investičnej banky vykonať nasledovné zmeny v
štatúte Banky:

1. Preambulu vyložiť v nasledovnom znení:

„Členmi Medzinárodnej investičnej banky podľa dohody o založení sú:

Bulharská republika, Maďarská republika, Vietnamská socialistická republika, Kubánska
republika, Mongolská ľudová republika, Poľská republika, Rumunsko, Zväz sovietskych
socialistických republík, Česká a Slovenská federatívna republika.“

2. Článok 1 vyložiť v nasledovnom znení:

„Medzinárodná investičná banka, ďalej len „Banka„ organizuje a vykonáva úverové, ako aj iné
bankové operácie v súlade s dohodou o založení Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len
„Dohoda”) a jej štatútom.“

3. Za prvým odsekom článku 2 doplniť odsek s nasledovným obsahom:

„Sídlo Banky – Moskva.“

4. Druhý odsek článku 3 vyložiť nasledovným spôsobom:
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„Banka nenesie zodpovednosť za záväzky svojich členov, rovnako ako aj členovia Banky
nezodpovedajú za záväzky Banky.“

5. Druhý odsek článku 6 vyložiť v novom znení:

„Členmi Banky sa môžu stať aj iné krajiny, medzištátne bankové, finančné a ekonomické
organizácie. Na činnosti Banky sa môžu podieľať iné bankové a finančné organizácie na
základe osobitného statusu, ktorý pre nich stanovuje Banková rada.

Proces pristúpenia iných členov Banky určuje článok XXIII tejto dohody. Tretí odsek článku 6
vyložiť v nasledovnom znení:

„Záujemcovia, ktorí si želajú pristúpiť k tejto dohode podľa článku 1 a stať sa členom Banky
predložia Bankovej rade oficiálnu žiadosť v ktorej uvedú, že zdieľajú ciele a zásady činnosti
Banky a prijímajú záväzky vyplývajúce z tejto dohody a štatútu Banky.“

Piaty odsek článku 6 vyložiť v nasledovnom znení:

„Každý člen Banky môže ukončiť členstvo v Banke s upovedomením Bankovej rady minimálne
šesť mesiacov vopred. Počas uvedenej doby musia byť usporiadané vzťahy medzi Bankou a
príslušným členom Banky z hľadiska ich vzájomných záväzkov“.

6. Článok 7 vypustiť.

7. Vyložiť článok 8 v nasledovnom znení:

„Zdroje Banky sa vytvárajú z príspevkov členov do základného imania, príspevkov
zúčastnených členov do ich špeciálnych fondov, získaním prostriedkov v akejkoľvek forme od
členov Banky a na medzinárodných devízových trhoch, prevedením časti zisku do rezervného
kapitálu a vlastných špeciálnych fondov Banky.“

8. Zmeniť znenie prvého odseku článku 9:

„Základné imanie Banky predstavuje 1 miliardu 300 miliónov ECU. Vytvára sa vo voľne
vymeniteľných, ako aj v národných menách členských štátov alebo v zlate. Pri tom podiel
národnej meny v základnom imaní nepresahuje 5 %.“

Piaty odsek článku 9 vyložiť v nasledovnom znení:

„Členovi Banky, ktorý uskutočnil vklad do základného imania vydá Banka certifikát, ktorý je
potvrdením a dôkazom o zaplatení príspevku.“

Šiesty odsek článku 9 vyložiť v nasledovnom znení:

„V prípade odchodu člena z Banky sa suma jeho príspevku do základného imania zohľadňuje
pri usporiadaní vzťahov medzi týmto členom a Bankou z hľadiska ich vzájomných záväzkov.“

9. Článok 11 vyložiť v novom znení:

„V Banke sa môžu vytvárať špeciálne fondy zo zdrojov zúčastnených krajín a organizácií.

Ciele, výšku, podmienky, spôsob vytvárania a fungovania špeciálnych fondov definujú
príslušné dohody medzi zúčastnenými krajinami, organizáciami a Bankou.“

10. Článok 12 vyložiť v nasledovnom znení:

„Banka môže získavať prostriedky vo voľne vymeniteľných menách, v národných menách
zúčastnených členských štátov získaním finančných a bankových úverov a pôžičiek, vydaním
obligačných pôžičiek a iných cenných papierov, prijímaním vkladov, ako aj v iných formách.“

Článok 13 vyložiť v novom znení:

„Banka poskytuje úvery dlžníkom uvedeným v dohode z vlastných a získaných prostriedkov v
menách dohodnutých medzi Bankou a dlžníkom, spolu s inými bankovými inštitúciami sa
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podieľa na poskytovaní takýchto úverov a vydáva záruky na záväzky bánk, hospodárskych
organizácií a podnikov spôsobom stanoveným Predstavenstvom.“

11. Článok 14 vypustiť.

12. Tretí odsek článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:

„V úverovej zmluve sú uvedené ekonomické a finančno-bankové kritéria, ktoré charakterizujú:
vysokú efektívnosť úverovaného subjektu; finančnú situáciu dlžníka; podmienky poskytnutia,
využitia a splatenia úveru a zabezpečenie jeho návratnosti.“

Piaty odsek článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:

„Ekonomické a finančno-bankové kritéria stanovuje Predstavenstvo Banky v závislosti od
charakteru a určenia investícií.“

Riadok 1 šiesteho odseku článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:

„Banka môže vypracovať posudky a môže odovzdať...“ – ďalej ako je uvedené v texte.

Ôsmy odsek článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:

„Spôsob poskytovania a splatenia úverov, zabezpečenia ako aj všeobecné podmienky, ktoré
musia byť uvedené v úverových zmluvách definuje Banková rada a Predstavenstvo v rámci
svojich kompetencií.“

Doplniť článok 15 o nasledujúci odsek:

„Úvery dlžníkom v jednotlivých členských štátoch poskytuje Banka so súhlasom centrálnej
banky alebo iných splnomocnených orgánov v súlade so zákonodarstvom krajiny – príjemcu
úveru.“

Článok 16 vyložiť v novom znení:

„Úvery sa poskytujú na obdobie do 15 rokov a na základe osobitného uznesenia Rady aj na
dlhšiu dobu.“

13. V článku 17 z prvého riadku druhého odseku vypustiť slová „ako pravidlo.“

14. Písmeno „a“ bodu 1 článku 18 vyložiť v nasledovnom znení:

„Pri uskutočňovaní úverových, záručných a iných bankových operácií povoľovať vydanie
prostriedkov len na účely, ktoré sú uvedené v uzavretých zmluvách.“

Písmeno „b“ vyložiť v nasledovnom znení:

„Vykonávať neustálu kontrolu dodržiavania podmienok úverových zmlúv počas celej doby ich
platnosti.“

Prvý odsek bodu 2 článku 18 vyložiť v nasledovnom znení:

„Pri porušení zmluvných podmienok dlžníkom má Banka právo:“

15. Článok 19 vyložiť v novom znení:

„Banka môže vykonávať všetky operácie prijaté v medzinárodnej bankovej praxi, ktoré
zodpovedajú cieľom Banky.“

16. V článku 21 druhý odsek bodu 1 vyložiť v nasledovnom znení:

„Radu Banky tvoria zástupcovia členov Banky.“

Tretí odsek bodu 1 článku 21 vyložiť v nasledovnom znení:

„Každý člen Banky má v Rade jeden hlas nezávisle od výšky svojho vkladu do kapitálu Banky.“
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Prvý odsek bodu 3 článku 21 vyložiť v nasledovnom znení:

„Na zasadnutiach Rady striedavo predsedá zástupca každého člena Banky.“

19. V článku 22 v bode 1 vypustiť tri posledné riadky z písmena „a“.

Písmeno „b“ toho istého bodu článku 22 vyložiť v nasledovnom znení:

„Schvaľuje na základe návrhov Predstavenstva zoznam objektov, ktoré majú byť úverované
bankou s uvedením súm úveru pre jednotlivé objekty v rámci ktorých má Predstavenstvo
právo úvery poskytovať.“

Riadok 1 písmena „c“ bodu 1 článku 22 vyložiť v nasledovnom znení:

„schvaľuje základné zásady úverovej politiky Banky, výročnú správu...“ – ďalej ako je uvedené
v texte.

Zmeniť znenie písmena „h“ bodu 1 článku 22 nasledovne:

„Prijíma uznesenia o cieľoch, výške, termínoch a podmienkach vytvárania a využívania
rezervného kapitálu a vlastných špeciálnych fondov.“

Písmeno „j“ toho istého článku vyložiť nasledovne:

„prijíma uznesenia:
– o prijatí nových členov Banky;
– o spôsobe a termínoch príspevkov do základného imania Banky;
– o termíne a spôsobe ukončenia činnosti Banky.“

Z bodu 2 článku 22 vypustiť slová:
„– o vydaní obligačných pôžičiek.“

20. V článku 23 druhý odsek vyložiť nasledovne:

„Predstavenstvo tvorí predseda Predstavenstva a jeho zástupcovia, ktorých menuje Banková
rada ako pravidlo z občanov členov Banky na obdobie piatich rokov.“

Zo štvrtého odseku článku 23 vypustiť slová: „na základe zásady nedeliteľnej právomoci.“

Piaty odsek článku 23 vyložiť v nasledovnom znení:

„Do kompetencií predsedu Predstavenstva patrí:

a) disponovanie v súlade so štatútom Banky a uzneseniami Bankovej rady celým majetkom a
prostriedkami Banky;

b) zastupovanie v mene Banky, ako aj predkladanie v mene Banky nárokov a žalôb na súd a
arbitráž;

c) vydávanie príkazov a prijímanie uznesení v operatívnych otázkach činnosti Banky;

d) podpisovanie zmlúv, obligácií a splnomocnení v mene Banky;

e) schválenie pravidiel a pokynov Banky o spôsobe vykonávania úverových a iných bankových
operácií v súlade so zásadami stanovenými Bankovou radou;

f) menovanie a prepúšťanie zamestnancov Banky okrem členov Predstavenstva, schvaľovanie
interného organizačného poriadku, stanovenie podľa Bankovou radou schváleného
systemizačného rozvrhu a rozpočtu správnych výdavkov, výšky platov a odmien pre
vynikajúcich zamestnancov;

g) stanovenie počtu systemizovaných miest a výšky platov zamestnancom obslužného
technického personálu Banky v rámci Radou schvaľovaného mzdového fondu na tieto ciele
a rozdelenie týchto zamestnancov na správy a oddelenia Banky;
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h) vydanie splnomocnení funkcionárom Banky na vystupovanie v mene Banky, podpisovanie
zmlúv, obligácií a splnomocnenia.

Do kompetencie Predstavenstva patrí:

a) realizovanie základných princípov úverovej politiky schválených Bankovou radou;

b) organizácia práce za účelom získania a umiestnenia voľných prostriedkov;

c) predkladanie návrhov na úverovanie objektov Bankovej Rade s príslušným odôvodnením;

d) prijímanie uznesení o poskytnutí úverov na financovanie investičných projektov v rámci
kompetencií, ktoré mu poskytla Banková rada;

e) prijímanie uznesení o vydávaní záruk a vydávaní obligačných pôžičiek;

f) stanovenie úrokových sadzieb a podmienok poskytovania úverov a vydávania záruk
vychádzajúc zo zásad a všeobecných podmienok stanovených Bankovou radou;

g) príprava na posúdenie potrebných materiálov a ponúk Bankovej rade;

h) organizácia a nadviazanie obchodných kontaktov a korešpondenčných vzťahov Banky s
inými bankami a organizáciami.“

Písmeno „c“ piateho odseku článku 23 vypustiť.

Šiesty odsek vypustiť.

21. V článku 25 zo siedmeho riadku prvého odseku vypustiť slovo „troch“ a nahradiť ho slovom
„jeho“.

22. Tretí odsek článku 26 vyložiť v nasledovnom znení:

„Personál Banky sa zostavuje ako pravidlo z občanov členských krajín Banky v súlade so
smernicou o pracovných podmienkach zamestnancov Banky.“

23. Druhý odsek článku 28 vyložiť v novom znení:

„Ak k dohode nedôjde, riešenie sporov postupuje na preskúmanie na arbitrážny súd pri
obchodnej a priemyselnej komore štátu, v ktorom má Banka svoje sídlo.“

24. Článok 30 vyložiť v nasledovnom znení:

„Banka vykonáva svoju činnosť zabezpečujúc rentabilitu svojich operácií.

Čistý zisk Banky po schválení výročnej správy sa rozdeľuje na základe uznesenia Bankovej
rady. Zisk môže byť určený na vytváranie rezervného kapitálu, vlastných špeciálnych fondov,
môže byť rozdelený medzi členov, ako aj použitý na iné účely.“

Článok 31 vyložiť v nasledovnom znení:

„V súlade s článkom XIV dohody sa môžu zmeny v štatúte Banky vykonávať so súhlasom
členov Banky na odporúčanie Bankovej rady.“

25. Článok 32 vyložiť v nasledovnom znení:

„Návrhy na zmenu štatútu Banky môže predkladať na posúdenie Rade každý člen Banky, ako
aj Predstavenstvo Banky.“

26. Zmeniť číslovanie článkov štatútu zohľadnením zmien, ktoré boli vykonané na základe tohto
protokolu.

Článok III

Tento protokol podlieha ratifikácii a nadobúda platnosť dňom, keď posledná zo Zmluvných strán
odovzdá ratifikačnú listinu depozitárovi tohto protokolu. Avšak protokol bude uvedený do platnosti
dočasne od 1. januára 1991.
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Článok IV

Tento protokol bude uložený na sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude
plniť funkciu depozitára tohto protokolu.

Dané v Moskve 20. decembra 1990 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Na základe splnomocnenia vlády Bulharskej republiky

V. Penčev

Na základe splnomocnenia vlády Maďarskej republiky

D. Šurani

Na základe splnomocnenia vlády Vietnamskej socialistickej republiky

Le Ho

Na základe splnomocnenia vlády Kubánskej republiky

R. Amado Blanco

Na základe splnomocnenia vlády Mongolskej ľudovej republiky

G. Chuderčulun

Na základe splnomocnenia vlády Poľskej republiky

G. Vujtovič

Na základe splnomocnenia vlády Rumunska

M. Krišan

Na základe splnomocnenia vlády Zväzu sovietskych socialistických republík
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V.Gerašenko

Na základe splnomocnenia vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky

F. Pavelka
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Ï Ð Î Ò Î Ê ÎË

îá èçìåíåíèè Ñîãëàøåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà,

à òàêæå Óñòàâà ýòîãî áàíêà

Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ, Âåíãåðñêîé

Ðåñïóáëèêè, Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Âüåòíàì,

Ðåñïóáëèêè Êóáà, Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè,

Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà, Ðóìûíèè, Ñîþçà Ñîâåòñêèõ

Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê, ×åøñêîé è Ñëîâàöêîé

Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè,

ó÷èòûâàÿ èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ýêîíîìè÷åñêîì

ñîòðóäíè÷åñòâå ñâîèõ ñòðàí,

äîãîâîðèëèñü î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé ÕÕÓ1 Ñîãëàøåíèÿ îá

îáðàçîâàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà îò

10 èþëÿ 1970 ãîäà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ

â óêàçàííîå Ñîãëàøåíèå:

1. Ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ, Âåíãåðñêîé

Ðåñïóáëèêè, Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Âüåòíàì,

Ðåñïóáëèêè Êóáà, Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè,

Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà, Ðóìûíèè, Ñîþçà Ñîâåòñêèõ

Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê, ×åøñêîé è Ñëîâàöêîé

Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè,

ðóêîâîäñòâóÿñü èíòåðåñàìè ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ

ýêîíîìèê Äîãîâîðèâàþùèõñÿ Ñòîðîí,

äîãîâîðèëèñü î íèæåñëåäóþùåì:".

2. Àáçàö òðåòèé ñòàòüè 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Â ÷ëåíû Áàíêà ìîãóò áûòü ïðèíÿòû è äðóãèå ñòðàíû,

ìåæ-ãîñóäàðñòâåííûå áàíêîâñêèå, ôèíàíñîâûå

è ýêîíîìè÷åñêèå îðãàíèçàöèè. Ó÷àñòâîâàòü

â äåÿòåëüíîñòè Áàíêà ìîãóò èíûå áàíêîâñêèå

è ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè íà îñíîâå ñïåöèàëüíîãî

ñòàòóñà, îïðåäåëÿåìîãî äëÿ íèõ Ñîâåòîì Áàíêà.

Ïîðÿäîê âñòóïëåíèÿ â ÷ëåíû Áàíêà óñòàíàâëèâàåòñÿ

ñòàòüåé ÕÕØ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ".

×åòâåðòûé àáçàö ñòàòüè 1 èçëîæèòü ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

“Äåÿòåëüíîñòü Áàíêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå

ðàâíîïðàâèÿ åãî ÷ëåíîâ è óâàæåíèÿ ñóâåðåíèòåòà ñòðàí”.

3. Ïåðâûé àáçàö ñòàòüè Ï èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Îñíîâíîé çàäà÷åé Áàíêà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå

êðåäèòîâ íà êîììåð÷åñêèõ ïðèíöèïàõ äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ ñîâìåñòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ íåñêîëüêèìè çàèíòåðåñîâàííûìè

÷ëåíàìè Áàíêà, íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ

íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà, à òàêæå äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ó÷àñòèåì

÷ëåíîâ Áàíêà â ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçÿõ, è äðóãèå öåëè,

óñòàíàâëèâàåìûå Ñîâåòîì Áàíêà è ñîîòâåòñòâóþùèå

çàäà÷àì Áàíêà”.

Âòîðîé àáçàö ñòàòüè Ï èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Áàíê äîëæåí èñõîäèòü èç íå-

îáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

ðåñóðñîâ, ãàðàíòèðîâàíèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ïî åãî

îáÿçàòåëüñòâàì, ó÷åòà ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ

çàåìùèêîâ è ñòðîãîé îòâåòñòâåííîñòè ïî âîçâðàòó âûäàí-

íûõ Áàíêîì êðåäèòîâ”.

×åòâåðòûé àáçàö ñòàòüè Ï èñêëþ÷èòü.

Ïÿòûé àáçàö ñòàòüè Ï èçëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

“Äåÿòåëüíîñòü Áàíêà äîëæíà ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ

ýêîíîìèê ñòðàí-÷ëåíîâ è èõ âçàèìíûõ

âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé íà ðûíî÷íîé îñíîâå,

îñóùåñòâëåíèþ ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé èõ

ýêîíîìèê è âêëþ÷åíèþ ñòðàí-÷ëåíîâ â ñèñòåìó ìèðîâîãî

õîçÿéñòâà”.

4. Ïóíêòû 1 è 2 ñòàòüè Ø èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“1. Óñòàâíûé êàïèòàë Áàíêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñóììå 1.300

ìèëëèîíîâ ÝÊÞ. Îí îáðàçóåòñÿ â ñâîáîäíî

êîíâåðòèðóåìûõ, à òàêæå â íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ

ñòðàí-÷ëåíîâ èëè â çîëîòå. Ïðè ýòîì äîëÿ

íàöèîíàëüíûõ âàëþò â óñòàâíîì êàïèòàëå íå

ïðåâûøàåò 5%.

2. Äîëåâûå âçíîñû (êâîòû) Äîãîâàðèâàþùèõñÿ Ñòîðîí

â óñòàâíîì êàïèòàëå ñîñòàâëÿþò äëÿ:

(â ìëí. ÝÊÞ)

Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ 123,0

Âåíãåðñêîé Ðåñïóáëèêè 121,4
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Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè

Âüåòíàì Ðåñïóáëèêè 4,7

Ðåñïóáëèêè Êóáà 23,4

Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè 6,2

Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà 175,5

Ðóìûíèè 76,7

Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê 580,7

×åøñêîé è Ñëîâàöêîé Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè 188,4

Íà ñóììó äîëåâûõ âçíîñîâ (êâîò) ñòðàí-÷ëåíîâ

óïîëíîìî÷åííûå áàíêè ýòèõ ñòðàí âûäàþò Áàíêó

îáÿçàòåëüñòâà".

Ïóíêòû 3 è 4 ñòàòüè Ø èñêëþ÷èòü.

Ïóíêò 5 ñòàòüè Ø èçëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

“Óñòàâíûé êàïèòàë ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïî ðåøåíèþ

Ñîâåòà Áàíêà. Ïîðÿäîê è ñðîêè ñîîòâåòñòâóþùèõ âçíîñîâ

îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà”.

Ïóíêò 6 ñòàòüè Ø èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Óñòàâíûé êàïèòàë ìîæåò áûòü óâåëè÷åí è ïðè ïðèåìå

íîâîãî ÷ëåíà Áàíêà íà ñóììó åãî äîëåâîãî âçíîñà (êâîòû)

â ýòîò êàïèòàë. Ñóììà, ñïîñîá è ñðîêè âçíîñà

îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà ïî ñîãëàñîâàíèþ

ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ÷ëåíîì”.

5. Ñòàòüþ Ó èçëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

“Â Áàíêå ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ôîíäû çà ñ÷åò

ðåñóðñîâ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí è îðãàíèçàöèé”.

6. Ñòàòüþ Ó1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Áàíê ìîæåò ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà â ñâîáîäíî

êîíâåðòèðóåìûõ, íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ

çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà ïóòåì ïîëó÷åíèÿ

ôèíàíñîâûõ è áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, âûïóñêà

îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ, äðóãèõ öåííûõ áóìàã, ïðèíÿòèÿ

âêëàäîâ, à òàêæå â äðóãèõ ôîðìàõ”.

7. Ñòàòüþ ÓÏ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“1. Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò êðåäèòû íà öåëè,

ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé Ï íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

2. Îáúåêòàìè êðåäèòîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

– ñòðîèòåëüñòâî, ðàñøèðåíèå, ìîäåðíèçàöèÿ,

ðåêîíñòðóêöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå

ïðåäïðèÿòèé;

– ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò,

íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ êàïèòàëîâëîæåíèÿìè

è ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêöèè, à òàêæå

îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû;

– âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ;

– îñâîåíèå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íîâîé

ïðîäóêöèè;

– âíåäðåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå

è îñâîåíèå ëèöåíçèé;

– âûïîëíåíèå ëèçèíãîâûõ îïåðàöèé.

3. Êðåäèòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:

– áàíêàì, õîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì

è ïðåäïðèÿòèÿì ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà íåçàâèñèìî îò

ôîðì ñîáñòâåííîñòè;

– ìåæäóíàðîäíûì îðãàíèçàöèÿì è ñîâìåñòíûì

ïðåäïðèÿòèÿì ñ ó÷àñòèåì ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà;

– áàíêàì è ýêîíîìè÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì äðóãèõ

ñòðàí.

4. Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò êðåäèòû çàåìùèêàì,

íàäåëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî íàöèîíàëüíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå âàëþòíûõ

êðåäèòîâ â èíîñòðàííûõ áàíêàõ.

5. Áàíê ìîæåò âûäàâàòü ãàðàíòèè, ó÷àñòâîâàòü ñâîèìè

ñðåäñòâàìè â êîíñîðöèàëüíûõ êðåäèòàõ, ñâÿçàííûõ

ñ ðåàëèçàöèåé ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ, ïðîâîäèòü îïåðàöèè

ñ öåííûìè áóìàãàìè (âêëþ÷àÿ èõ ñîáñòâåííóþ ýìèññèþ),

ó÷àñòâîâàòü â êàïèòàëå ïðåäïðèÿòèé, áàíêîâ,

ôèíàíñîâûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü

ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå

ýêñïåðòèçíûõ è êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã".

8. Ñòàòüþ ÓØ èñêëþ÷èòü.

9. Ïåðâûé è âòîðîé àáçàöû ñòàòüè X1 èçëîæèòü îäíèì

àáçàöåì â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Áàíê èìååò ïðàâî âñòóïàòü â êîíòàêòû è óñòàíàâëèâàòü

äåëîâûå îòíîøåíèÿ íà îñíîâå ðàâíîïðàâèÿ

ñ ìåæäóíàðîäíûìè ôèíàíñîâî-êðåäèòíûìè è äðóãèìè

ìåæäóíàðîäíûìè èíñòèòóòàìè, ñ ýêîíîìè÷åñêèìè

îðãàíèçàöèÿìè ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà, à òàêæå ñ äðóãèìè

áàíêàìè è îðãàíèçàöèÿìè”.

Òðåòèé àáçàö ñòàòüè X1 èçëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

“Õàðàêòåð è ôîðìû ýòèõ îòíîøåíèé îïðåäåëÿþòñÿ

Ïðàâëåíèåì Áàíêà”.

10. Ñòàòüþ ÕÏ èñêëþ÷èòü.

11. Âòîðîé àáçàö ïóíêòà 4 ñòàòüè ÕØ èçëîæèòü:

“Áàíê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì

ñâîèõ ÷ëåíîâ, ðàâíî êàê è ÷ëåíû Áàíêà íå îòâå÷àþò ïî

îáÿçàòåëüñòâàì Áàíêà”.

12. Èçëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì âòîðîé àáçàö ñòàòüè

Õ1Ó:

“Èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ

è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè Áàíêà, â Óñòàâ Áàíêà

ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ ñ ñîãëàñèÿ ÷ëåíîâ Áàíêà

ïî ðåêîìåíäàöèè Ñîâåòà Áàíêà”.

13. Ïóíêò 1 ñòàòüè ÕÓ1 èçëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
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“Ïðåäñòàâèòåëÿì ñòðàí è ìåæãîñóäàðñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé â Ñîâåòå Áàíêà ïðè èñïîëíåíèè èìè ñâîèõ

ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà

òåððèòîðèè êàæäîé ñòðàíû-÷ëåíà Áàíêà ñëåäóþùèå

ïðèâèëåãèè è èììóíèòåòû” - äàëåå ïî òåêñòó.

Ïóíêò 2 ñòàòüè ÕÓ1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðèâèëåãèè è èììóíèòåòû, ïðåäóñìîòðåííûå

íàñòîÿùåé ñòàòüåé, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óïîìÿíóòûì â íåé

ëèöàì èñêëþ÷èòåëüíî â ñëóæåáíûõ èíòåðåñàõ. Êàæäûé

÷ëåí Áàíêà èìååò ïðàâî è îáÿçàí îòêàçàòüñÿ îò

èììóíèòåòà ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà,

ïî åãî ìíåíèþ, èììóíèòåò ïðåïÿòñòâóåò îñóùåñòâëåíèþ

ïðàâîñóäèÿ è îòêàç îò èììóíèòåòà íå íàíåñåò óùåðáà

öåëÿì, â ñâÿçè ñ êîòîðûìè îí áûë ïðåäîñòàâëåí”.

14. Âòîðîé àáçàö ñòàòüè X1X èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Ñîâåò Áàíêà ñîñòîèò èç ïðåäñòàâèòåëåé ÷ëåíîâ

Áàíêà”.

Òðåòèé àáçàö ñòàòüè X1X èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Êàæäûé ÷ëåí Áàíêà èìååò â Ñîâåòå îäèí ãîëîñ,

íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà åãî âçíîñà â êàïèòàë Áàíêà”.

×åòâåðòûé àáçàö ñòàòüè X1X èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî ïåðå÷èñëåííûì â Óñòàâå

Áàíêà ïðèíöèïèàëüíûì âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Áàíêà

åäèíîãëàñíî, à ïî äðóãèì âîïðîñàì -

êâàëèôèöèðîâàííûì áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå 3/4

ãîëîñîâ. Ïðè ýòîì Ñîâåò Áàíêà ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü

ðåøåíèÿ, åñëè íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðèñóòñòâóþò

ïðåäñòàâèòåëè íå ìåíåå 3/4 ÷ëåíîâ Áàíêà”.

15. Òðåòèé àáçàö ñòàòüè XX èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Ïðàâëåíèå ñîñòîèò èç Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ è åãî

çàìåñòèòåëåé, íàçíà÷àåìûõ Ñîâåòîì Áàíêà, êàê ïðàâèëî,

èç ãðàæäàí ÷ëåíîâ Áàíêà íà ñðîê ïÿòü ëåò”.

Èç ïÿòîãî àáçàöà ñòàòüè XX èñêëþ÷èòü ñëîâà: “íà

îñíîâå ïðèíöèïà åäèíîíà÷àëèÿ”.

16. Ïåðâûé àáçàö ñòàòüè ÕÕØ èçëîæèòü ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

“Æåëàþùèå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàñòîÿùåìó

Ñîãëàøåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1 è âñòóïèòü

â ÷ëåíû Áàíêà ïîäàþò â Ñîâåò Áàíêà îôèöèàëüíîå

çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì, ÷òî îíè ðàçäåëÿþò öåëè

è ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè Áàíêà è ïðèíèìàþò íà ñåáÿ

îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ

è Óñòàâà Áàíêà”.

Òðåòèé àáçàö ñòàòüè ÕÕØ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Íàäëåæàùèì îáðàçîì óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ ðåøåíèÿ

Ñîâåòà Áàíêà î ïðèåìå â Áàíê íîâîãî ÷ëåíà íàïðàâëÿåòñÿ

ýòîìó ÷ëåíó è äåïîçèòàðèþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ. Ñî

äíÿ ïîëó÷åíèÿ äåïîçèòàðèåì óêàçàííîãî äîêóìåíòà

âìåñòå ñ äîêóìåíòîì (çàÿâëåíèåì) î ïðèñîåäèíåíèè

íîâûé ÷ëåí ñ÷èòàåòñÿ ïðèñîåäèíèâøèìñÿ ê Ñîãëàøåíèþ

è ïðèíÿòûì â ÷ëåíû Áàíêà, î ÷åì äåïîçèòàðèé

óâåäîìëÿåò äðóãèõ ÷ëåíîâ Áàíêà è Áàíê”.

17. Ñòàòüþ XX1Ó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“Êàæäûé ÷ëåí ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ÷ëåíñòâà â Áàíêå

è ó÷àñòèÿ â íàñòîÿùåì Ñîãëàøåíèè ñ óâåäîìëåíèåì îá

ýòîì Ñîâåòà Áàíêà íå ìåíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ.

Â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà äîëæíû áûòü óðåãóëèðîâàíû

îòíîøåíèÿ ìåæäó Áàíêîì è ñîîòâåòñòâóþùèì ÷ëåíîì ïî

èõ âçàèìíûì îáÿçàòåëüñòâàì.

Îêîí÷àíèå ÷ëåíñòâà â Áàíêå íå îñâîáîæäàåò ÷ëåíà îò

âñåõ åãî îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Áàíêîì äî èõ ïîëíîãî

âûïîëíåíèÿ.

Î âûõîäå ÷ëåíà èç Áàíêà Ñîâåò îôèöèàëüíî óâåäîìëÿåò

äåïîçèòàðèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ".

18. Ïåðâûé àáçàö ñòàòüè ÕÕÓ1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ìîæåò áûòü èçìåíåíî

ñ ñîãëàñèÿ ÷ëåíîâ Áàíêà”.

Âòîðîé àáçàö ñòàòüè ÕÕÓ1 èçëîæèòü ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

“Ñîãëàøåíèå ïðåêðàòèò ñâîå äåéñòâèå, åñëè íå ìåíåå

2/3 ÷ëåíîâ çàÿâÿò îá îòêàçå îò ó÷àñòèÿ â Áàíêå

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé ÕÕ1Ó íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ

è î äåíîíñàöèè Ñîãëàøåíèÿ”.

19. Èçìåíèòü íóìåðàöèþ ñòàòåé Ñîãëàøåíèÿ ñ ó÷åòîì

âíåñåííûõ íàñòîÿùèì Ïðîòîêîëîì èçìåíåíèé.

Ñòàòüÿ Ï

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31 è 32 Óñòàâà

Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà âíåñòè

ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Óñòàâ Áàíêà:

1. Ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“×ëåíàìè Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î åãî îáðàçîâàíèè

ÿâëÿþòñÿ:

Ðåñïóáëèêà Áîëãàðèÿ, Âåíãåðñêàÿ Ðåñïóáëèêà,

Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Âüåòíàì, Ðåñïóáëèêà

Êóáà, Ìîíãîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà, Ðåñïóáëèêà

Ïîëüøà, Ðóìûíèÿ, Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
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Ðåñïóáëèê, ×åøñêàÿ è Ñëîâàöêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ

Ðåñïóáëèêà".

2. Ñòàòüþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé áàíê, â äàëüíåé-

øåì èìåíóåìûé ”Áàíê", îðãàíèçóåò è îñóùåñòâëÿåò êðå-

äèòíûå, à òàêæå äðóãèå áàíêîâñêèå îïåðàöèè

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì îá îáðàçîâàíèè Ìåæäóíà-

ðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà (â äàëüíåéøåì èìå-

íóåìûì “Ñîãëàøåíèå”) è åãî Óñòàâîì".

3. Ïîñëå ïåðâîãî àáçàöà ñòàòüè 2 äîáàâèòü àáçàö

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“Ìåñòîïðåáûâàíèå Áàíêà - ã. Ìîñêâà”.

4. Âòîðîé àáçàö ñòàòüè 3 èçëîæèòü ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

“Áàíê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì

ñâîèõ ÷ëåíîâ, ðàâíî êàê è ÷ëåíû Áàíêà íå îòâå÷àþò ïî

îáÿçàòåëüñòâàì Áàíêà”.

5. Âòîðîé àáçàö ñòàòüè 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“Â ÷ëåíû Áàíêà ìîãóò áûòü ïðèíÿòû è äðóãèå ñòðàíû,

ìåæãîñóäàðñòâåííûå áàíêîâñêèå, ôèíàíñîâûå

è ýêîíîìè÷åñêèå îðãàíèçàöèè Ó÷àñòâîâàòü

â äåÿòåëüíîñòè Áàíêà ìîãóò èíûå áàíêîâñêèå

è ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè íà îñíîâå ñïåöèàëüíîãî

ñòàòóñà, îïðåäåëÿåìîãî äëÿ íèõ Ñîâåòîì Áàíêà.

Ïîðÿäîê âñòóïëåíèÿ â ÷ëåíû Áàíêà óñòàíàâëèâàåòñÿ

ñòàòüåé ÕÕØ Ñîãëàøåíèÿ".

Òðåòèé àáçàö ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Æåëàþùèå âñòóïèòü â ÷ëåíû Áàíêà â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñòàòüåé 1 Ñîãëàøåíèÿ ïîäàþò â Ñîâåò Áàíêà

îôèöèàëüíîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì, ÷òî îíè ðàçäåëÿþò

öåëè è ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè Áàíêà è ïðèíèìàþò íà

ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç Ñîãëàøåíèÿ è Óñòàâà

Áàíêà”.

Ïÿòûé àáçàö ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Êàæäûé ÷ëåí Áàíêà ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ÷ëåíñòâà

â íåì ñ óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Ñîâåòà Áàíêà íå ìåíåå ÷åì

çà øåñòü ìåñÿöåâ. Â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà äîëæíû

áûòü óðåãóëèðîâàíû îòíîøåíèÿ ìåæäó Áàíêîì

è ñîîòâåòñòâóþùèì ÷ëåíîì Áàíêà ïî èõ âçàèìíûì

îáÿçàòåëüñòâàì” .

6. Ñòàòüþ 7 èñêëþ÷èòü.

7. Èçëîæèòü ñòàòüþ 8 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ðåñóðñû Áàíêà îáðàçóþòñÿ ïóòåì âçíîñîâ ÷ëåíîâ

â óñòàâíûé êàïèòàë Áàíêà, âçíîñîâ çàèíòåðåñîâàííûõ

÷ëåíîâ â èõ ñïåöèàëüíûå ôîíäû, ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ

â ëþáûõ ôîðìàõ îò ÷ëåíîâ Áàíêà è íà ìåæäóíàðîäíûõ

âàëþòíûõ ðûíêàõ, îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè

â ðåçåðâíûé êàïèòàë è â ñîáñòâåííûå ñïåöèàëüíûå

ôîíäû Áàíêà”.

8. Èçìåíèòü ðåäàêöèþ ïåðâîãî àáçàöà ñòàòüè 9:

“Óñòàâíûé êàïèòàë Áàíêà ñîñòàâëÿåò 1 ìèëëèàðä 300

ìèëëèîíîâ ÝÊÞ. Îí îáðàçóåòñÿ â ñâîáîäíî

êîíâåðòèðóåìûõ, à òàêæå â íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ

ñòðàí-÷ëåíîâ èëè â çîëîòå. Ïðè ýòîì äîëÿ íàöèîíàëüíûõ

âàëþò â óñòàâíîì êàïèòàëå íå ïðåâûøàåò 5 %”.

Ïÿòûé àáçàö ñòàòüè 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“×ëåíó Áàíêà, âíåñøåìó ñâîé âçíîñ â óñòàâíûé

êàïèòàë, Áàíê âûäàåò ñâèäåòåëüñòâî, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ

ïîäòâåðæäåíèåì è äîêàçàòåëüñòâîì ïðîèçâåäåííîãî èì

âçíîñà”.

Øåñòîé àáçàö ñòàòüè 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Â ñëó÷àå âûõîäà ÷ëåíà èç Áàíêà ñóììà åãî âçíîñà

â óñòàâíûé êàïèòàë ó÷èòûâàåòñÿ ïðè óðåãóëèðîâàíèè

îòíîøåíèé ìåæäó ýòèì ÷ëåíîì è Áàíêîì ïî èõ âçàèìíûì

îáÿçàòåëüñòâàì”.

9. Ñòàòüþ 11 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“Â Áàíêå ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ôîíäû çà ñ÷åò

ðåñóðñîâ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí è îðãàíèçàöèé.

Öåëè, ðàçìåðû, óñëîâèÿ, ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ

è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ îïðåäåëÿþòñÿ

ñîîòâåòñòâóþùèìè ñîãëàøåíèÿìè ìåæäó

çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè è Áàíêîì".

10. Ñòàòüþ 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Áàíê ìîæåò ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà â ñâîáîäíî

êîíâåðòèðóåìûõ âàëþòàõ, â íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ

çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà ïóòåì ïîëó÷åíèÿ

ôèíàíñîâûõ è áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, âûïóñêà

îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ è äðóãèõ öåííûõ áóìàã, ïðèíÿòèÿ

âêëàäîâ, à òàêæå â äðóãèõ ôîðìàõ”.

11. Ñòàòüþ 13 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò êðåäèòû çàåìùèêàì, óêàçàííûì

â Ñîãëàøåíèè, çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ è ïðèâëå÷åííûõ

ñðåäñòâ â âàëþòàõ, ñîãëàñîâàííûõ ìåæäó Áàíêîì

è çàåìùèêîì, ó÷àñòâóåò âìåñòå ñ äðóãèìè áàíêîâñêèìè

ó÷ðåæäåíèÿìè â ïðåäîñòàâëåíèè òàêèõ êðåäèòîâ

è âûäàåò ãàðàíòèè ïî îáÿçàòåëüñòâàì áàíêîâ,

õîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì Ïðàâëåíèåì”.

12. Ñòàòüþ 14 èñêëþ÷èòü.

13. Òðåòèé àáçàö ñòàòüè 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Â êðåäèòíîì ñîãëàøåíèè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ

ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèå êðèòåðèè,

õàðàêòåðèçóþùèå: âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü
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êðåäèòóåìîãî îáúåêòà; ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå çàåìùèêà;

óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîãàøåíèÿ

êðåäèòà è îáåñïå÷åíèå åãî âîçâðàòíîñòè”.

Ïÿòûé àáçàö ñòàòüè 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèå êðèòåðèè

îïðåäåëÿþò ñÿ Ïðàâëåíèåì Áàíêà â çàâèñèìîñòè îò

õàðàêòåðà è íàçíà÷åíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé”.

Ñòðîêó 1 øåñòîãî àáçàöà ñòàòüè 15 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Áàíê îñóùåñòâëÿåò ýêñïåðòèçó è ìîæåò ïåðåäàâàòü ...”

- äàëåå ïî òåêñòó.

Âîñüìîé àáçàö ñòàòüè 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïîãàøåíèÿ êðåäèòîâ,

îáåñïå÷åíèÿ à òàêæå îáùèå óñëîâèÿ, êîòîðûå äîëæíû

ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ â êðåäèòíûõ ñîãëàøåíèÿõ,

îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà è Ïðàâëåíèåì â ïðåäåëàõ

èõ êîìïåòåíöèè”.

Äîïîëíèòü ñòàòüþ 15 ñëåäóþùèì àáçàöåì:

“Ïðåäîñòàâëåíèå Áàíêîì êðåäèòîâ çàåìùèêàì

â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ-÷ëåíàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè

ñîãëàñèè öåíòðàëüíîãî áàíêà èëè äðóãèõ

óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ â ñîîòâåòñòâèè

ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû ïîëó÷àòåëÿ êðåäèòà”.

14. Ñòàòüþ 16 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“Êðåäèòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñðîê äî 15 ëåò, à ïî

ñïåöèàëüíîìó ðåøåíèþ Ñîâåòà è íà áîëåå äëèòåëüíûé

ñðîê.”

15. Â ñòàòüå 17 èç ïåðâîé ñòðîêè âòîðîãî àáçàöà

èñêëþ÷èòü ñëîâà “êàê ïðàâèëî”.

16. Ëèòåðó “à” ïóíêòà 1 ñòàòüè 18 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðè ñîâåðøåíèè êðåäèòíûõ, ãàðàíòèéíûõ è äðóãèõ

áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ðàçðåøàòü âûäà÷ó ñðåäñòâ òîëüêî

íà öåëè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêëþ÷åííûìè èì

ñîãëàøåíèÿìè.”

Ëèòåðó “á” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Îñóùåñòâëÿòü ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì

óñëîâèé êðåäèòíûõ ñîãëàøåíèé â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà èõ

äåéñòâèÿ.”

Ïåðâûé àáçàö ïóíêòà 2 ñòàòüè 18 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðè íàðóøåíèè çàåìùèêîì óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ Áàíê

èìååò ïðàâî:”.

17. Ñòàòüþ 19 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“Áàíê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü âñå ïðèíÿòûå

â ìåæäóíàðîäíîé áàíêîâñêîé ïðàêòèêå îïåðàöèè,

ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì Áàíêà.”

18. Â ñòàòüå 21 âòîðîé àáçàö ïóíêòà 1 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ñîâåò Áàíê ñîñòîèò èç ïðåäñòàâèòåëåé ÷ëåíîâ Áàíêà.”

Òðåòèé àáçàö ïóíêòà 1 ñòàòüè 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Êàæäûé ÷ëåí Áàíêà èìååò â Ñîâåòå îäèí ãîëîñ

íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà åãî âçíîñà â êàïèòàë Áàíêà.”

Ïåðâûé àáçàö ïóíêòà 3 ñòàòüè 21 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà ïîî÷åðåäíî ïðåäñåäàòåëüñòâóåò

ïðåäñòàâèòåëü êàæäîãî ÷ëåíà Áàíêà.”

19. Â ñòàòüå 22 â ïóíêòå 1 èñêëþ÷èòü òðè ïîñëåäíèå

ñòðîêè èç ëèòåðû “à”.

Ëèòåðó “á” òîãî æå ïóíêòà ñòàòüè 22 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Óòâåðæäàåò íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé Ïðàâëåíèÿ

ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ êðåäèòîâàíèþ Áàíêîì,

ñ óêàçàíèåì ñóììû êðåäèòîâ ïî îáúåêòàì, â ðàìêàõ

êîòîðûõ Ïðàâëåíèå èìååò ïðàâî íà âûäà÷ó êðåäèòîâ”.

Ñòðîêó 1 ëèòåðû “â” ïóíêòà 1 ñòàòüè 22 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Óòâåðæäàåò îñíîâíûå ïðèíöèïû êðåäèòíîé ïîëèòèêè

Áàíêà, ãîäîâîé îò÷åò ...” - äàëåå ïî òåêñòó.

Èçìåíèòü ðåäàêöèþ ëèòåðû “ç” ïóíêòà 1 ñòàòüè 22

ñëåäóþùèì îáðàçîì:

“Ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î öåëÿõ, ðàçìåðå, ñðîêàõ

è óñëîâèÿõ îáðàçîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ðåçåðâíîãî

êàïèòàëà è ñîáñòâåííûõ ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ”.

Ëèòåðó “ê” ýòîé æå ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ:

– î ïðèåìå íîâûõ ÷ëåíîâ Áàíêà;

– î ïîðÿäêå è ñðîêàõ âçíîñîâ â óñòàâíûé êàïèòàë Áàíêà;

– î ñðîêå è ïîðÿäêå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Áàíêà".

Èç ïóíêòà 2 ñòàòüè 22 èñêëþ÷èòü ñëîâà:

”– î âûïóñêå îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ”.

20. Â ñòàòüå 23 âòîðîé àáçàö èçëîæèòü ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

“Ïðàâëåíèå ñîñòîèò èç Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ è åãî

çàìåñòèòåëåé, íàçíà÷àåìûõ Ñîâåòîì Áàíêà, êàê ïðàâèëî,

èç ãðàæäàí ÷ëåíîâ Áàíêà íà ñðîê ïÿòü ëåò”.

Èç ÷åòâåðòîãî àáçàöà ñòàòüè 23 èñêëþ÷èòü ñëîâà: “íà

îñíîâå ïðèíöèïà åäèíîíà÷àëèÿ”.
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Ïÿòûé àáçàö ñòàòüè 23 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Ê êîìïåòåíöèè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ îòíîñèòñÿ:

à) ðàñïîðÿæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Áàíêà

è ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Áàíêà âñåì èìóùåñòâîì

è ñðåäñòâàìè Áàíêà;

á) ïðåäñòàâèòåëüñòâî îò èìåíè Áàíêà, à òàêæå

ïðåäúÿâëåíèå îò èìåíè Áàíêà ïðåòåíçèé è èñêîâ â ñóäå

è àðáèòðàæå;

â) èçäàíèå ïðèêàçîâ è ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî îïåðàòèâíûì

âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Áàíêà;

ã) ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèé, îáÿçàòåëüñòâ è äîâåðåííî-

ñòåé îò èìåíè Áàíêà;

ä) óòâåðæäåíèå ïðàâèë è èíñòðóêöèé Áàíêà î ïîðÿäêå

ñîâåðøåíèÿ êðåäèòíûõ è äðóãèõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, îïðåäåëÿåìûìè

Ñîâåòîì Áàíêà;

å) íàçíà÷åíèå è îñâîáîæäåíèå ñîòðóäíèêîâ Áàíêà, çà

èñêëþ÷åíèåì ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèå ïðàâèë

âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà, óñòàíîâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè

ñ óòâåðæäåííûìè Ñîâåòîì Áàíêà øòàòíûì ðàñïèñà-

íèåì è ñìåòîé àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèõ

ðàñõîäîâ îêëàäîâ çàðàáîòíîé ïëàòû è ïîîùðåíèå

îòëè÷èâøèõñÿ ñîòðóäíèêîâ;

æ) îïðåäåëåíèå øòàòíîé ÷èñëåííîñòè è ðàçìåðîâ

çàðàáîòíîé ïëàòû ñîòðóäíèêàì îáñëóæèâàþùåãî

è òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà Áàíêà â ïðåäåëàõ

óòâåðæäàåìîãî Ñîâåòîì ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû íà

ýòè öåëè è ðàñïðåäåëåíèå ýòèõ ñîòðóäíèêîâ ïî

óïðàâëåíèÿì è îòäåëàì Áàíêà;

ç) ïðåäîñòàâëåíèå ïîëíîìî÷èé äîëæíîñòíûì ëèöàì

Áàíêà âûñòóïàòü îò èìåíè Áàíêà, ïîäïèñûâàòü

ñîãëàøåíèÿ, îáÿçàòåëüñòâà è äîâåðåííîñòè.

Ê êîìïåòåíöèè Ïðàâëåíèÿ îòíîñèòñÿ:

à) îñóùåñòâëåíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ êðåäèòíîé

ïîëèòèêè, óòâåðæäåííûõ Ñîâåòîì Áàíêà;

á) îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïðèâëå÷åíèþ è ðàçìåùåíèþ

ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ;

â) ïðåäñòàâëåíèå Ñîâåòó Áàíêà ïðåäëîæåíèé ïî

êðåäèòîâàíèþ îáúåêòîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè

îáîñíîâàíèÿìè;

ã) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âûäà÷å êðåäèòîâ äëÿ

ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ

êîìïåòåíöèè, ïðåäîñòàâëåííîé åìó Ñîâåòîì Áàíêà;

ä) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âûäà÷å ãàðàíòèé è âûïóñêå

îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ;

å) óñòàíîâëåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê è óñëîâèé

ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ è âûäà÷è ãàðàíòèé, èñõîäÿ

èç ïðèíöèïîâ è îáùèõ óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ

Ñîâåòîì Áàíêà;

æ) ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ è ïðåäëîæåíèé

äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ñîâåòîì Áàíêà;

ç) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåëîâûõ ñâÿçåé

è êîððåñïîíäåíòñêèõ îòíîøåíèé Áàíêà ñ äðóãèìè

áàíêàìè è îðãàíèçàöèÿìè".

Ëèòåðó “ñ” ïÿòîãî àáçàöà ñòàòüè 23 èñêëþ÷èòü.

Øåñòîé àáçàö èñêëþ÷èòü.

21. Â ñòàòüå 25 èç ñåäüìîé ñòðîêè ïåðâîãî àáçàöà

èñêëþ÷èòü ñëîâî “òðåõ” è çàìåíèòü ñëîâîì “åå”.

22. Òðåòèé àáçàö ñòàòüè 26 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

“Ïåðñîíàë Áàíêà êîìïëåêòóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, èç

ãðàæäàí ÷ëåíîâ Áàíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îá

óñëîâèÿõ òðóäà ñîòðóäíèêîâ Áàíêà”.

23. Âòîðîé àáçàö ñòàòüè 28 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

“Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííîé äîãîâîðåííîñòè ðåøåíèå

ñïîðà ïåðåäàåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà

ïðè Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå ñòðàíû

ìåñòîíàõîæäåíèÿ Áàíêà”.

24. Ñòàòüþ 30 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Áàíê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, îáåñïå÷èâàÿ

ðåíòàáåëüíîñòü ñâîèõ îïåðàöèé.

×èñòàÿ ïðèáûëü Áàíêà ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî

îò÷åòà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà Áàíêà.

Ïðèáûëü ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà íà îáðàçîâàíèå

ðåçåðâíîãî êàïèòàëà, ñîáñòâåííûõ ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ,

ðàñïðåäåëåíà ìåæäó ÷ëåíàìè è èñïîëüçîâàíà íà äðóãèå

öåëè".

25. Ñòàòüþ 31 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé Õ1Ó Ñîãëàøåíèÿ

èçìåíåíèÿ â Óñòàâ Áàíêà ìîãóò áûòü âíåñåíû ñ ñîãëàñèÿ

÷ëåíîâ Áàíêà ïî ðåêîìåíäàöèÿì Ñîâåòà Áàíêà”.

26. Ñòàòüþ 32 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè Óñòàâà Áàíêà ìîãóò

âíîñèòüñÿ íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà êàæäûì ÷ëåíîì

Áàíêà, à òàêæå Ïðàâëåíèåì Áàíêà”.

27. Èçìåíèòü íóìåðàöèþ ñòàòåé Óñòàâà ñ ó÷åòîì

âíåñåííûõ íàñòîÿùèì Ïðîòîêîëîì èçìåíåíèé.

Ñòàòüÿ Ø

Íàñòîÿùèé Ïðîòîêîë ïîäëåæèò ðàòèôèêàöèè è âñòóïèò

â ñèëó ñ äàòû, êîãäà ïîñëåäíÿÿ èç Äîãîâàðèâàþùèõñÿ

Ñòîðîí ñäàñò ðàòèôèêàöèîííóþ ãðàìîòó äåïîçèòàðèþ

ýòîãî Ïðîòîêîëà. Îäíàêî Ïðîòîêîë áóäåò ââåäåí

â äåéñòâèå âðåìåííî ñ 1 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà.
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Ñòàòüÿ 1Ó

Íàñòîÿùèé Ïðîòîêîë ñäàåòñÿ íà õðàíåíèå

Ñåêðåòàðèàòó Ñîâåòà Ýêîíîìè÷åñêîé Âçàèìîïîìîùè,

êîòîðûé áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèè äåïîçèòàðèÿ ýòîãî

Ïðîòîêîëà.

Ñîâåðøåíî â ãîðîäå Ìîñêâå 20 äåêàáðÿ 1990 ãîäà

â îäíîì ýêçåìïëÿðå íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ

Â. Ïåí÷åâ

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Âåíãåðñêîé Ðåñïóáëèêè

Ä. Øóðàíè

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Âüåòíàì

Ëå Õî

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êóáà

Ð. Àìàäî Áëàíêî

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

Ã. Õóäýð÷óëóóí

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà

Ã. Âóéòîâè÷

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðóìûíèè

Ì. Êðèøàí

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê

Â. Ãåðàùåíêî

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà ×åøñêîé è Ñëîâàöêîé Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè

Ô. Ïàâåëêà
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