
 

 
 

 

РІШЕННЯ 

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» 

№ 3-2022 

 

25 лютого 2022 року 

 

 

SILVERECO LIMITED (СІЛВЕРЕКО 

ЛІМІТЕД), юридична особа, що створена 

та існує за законодавством Республіки Кіпр, 

реєстраційний номер НЕ 399036, 

місцезнаходження якої: Менандру 3, 

Глафкос Таувер, 3й поверх, Квартира/Офіс 

301, 1066 , Нікосія, Кіпр (далі – «Єдиний 

Акціонер»), є власником 100% статутного 

капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК», юридичної особи за 

законодавством України, ідентифікаційний 

код 21133352, місцезнаходження: вулиця 

Автозаводська, будинок 54/19, Київ, 04114, 

Україна (далі – «Банк»). 

 

Єдиний Акціонер прийняв наступні рішення 

з питань, що віднесені до компетенції 

Загальних Зборів Акціонерів Банку: 

RESOLUTION 

OF THE SOLE SHAREHOLDER OF 

UNIVERSAL BANK  

JOINT STOCK COMPANY  

No. 3-2022 

 

February 25, 2022 

 

 

SILVERECO LIMITED, a legal entity 

organized and existing under the laws of the 

Republic of Cyprus, registration number HE 

399036, place of location: Menandrou, 3, 

GLAFKOS TOWER, 3rd floor, Flat/Office 301, 

1066 , Nicosia, Cyprus (hereinafter – the 

«Sole Shareholder», the owner 100% of 

the authorized capital of JOINT STOCK 

COMPANY «UNIVERSAL BANK», a legal 

entity acting under the laws of Ukraine, 

identification code 21133352, located at: 

Avtozavodska Street, building 54/19, Kyiv, 

04114, Ukraine (hereinafter –  the 

«Bank»). 

 

 

Sole Shareholder has adopted following 

resolutions on the matters within the 

competence of the General Meeting of Bank 

Shareholders: 

 

I. Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2021 рік 

(додається) без необхідності 

застосування жодних заходів за 

результатами його розгляду. Визнати 

ефективність діяльності Наглядової 

Ради у 2021 році на високому рівні. 

 

I. To approve the Report of the 

Supervisory Board of JSC “UNIVERSAL 

BANK” for 2020 without necessity to 

apply any actions plan as a result of it 

review (attached). Recognize the 

effectiveness of the Supervisory 

Board in 2021 on the high level. 

 

II. Затвердити річний фінансовий звіт 

Банку за 2021 рік (додається). 

 

II. To approve the Bank’s 2021 annual 

financial statements (attached). 

 

III. Затвердити звіт та висновки 

зовнішнього аудитора щодо 

підтвердження річного фінансового 

звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2021 

рік (додається). Заходи за 

результатами розгляду висновків 

зовнішнього аудиту не 

затверджувати. 

 

III. To approve the external auditor's 

report and conclusions regarding the 

confirmation of the 2021 annual 

financial statements (attached). Not 

to approve any measures as the 

result of reviewing the external audit 

report. 

 

IV. Затвердити прибуток у розмірі 

3 072 211 064,68 (Три мільярди 

сімдесят два мільйони двісті 

одинадцять тисяч шістдесят чотири 

гривні 68 копійка) гривень, 

отриманий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 

2021 рік. Прийняти рішення про 

наступний порядок розподілу 

 

IV. To approve profit of UAH 3 072 211 

064,68 (Three billion, seventy two 

million, two hundred eleven thousand, 

sixty four hryvnias, 68 kopeks) 

received by JSC “UNIVERSAL BANK” 

for 2021. To decide on the following 

procedure for the distribution of profit 

received by JSC “UNIVERSAL BANK” 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/on+the+high


 

 
 

прибутку, отриманого АТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК» у 2021 році:  

 153 610 553,23  (Сто п’ятдесят 

три мільйони шістсот  десять 

тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 

23 копійки)  гривень, що 

складає  5% від суми чистого 

прибутку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

за 2021 рік, відрахувати на 

поповнення резервного фонду АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК»;  

 2 918 600 511,45 (Два мільярди 

дев’ятсот вісімнадцять мільйонів 

шістсот тисяч п’ятсот одинадцять 

гривень 45 копійки) гривень, що 

складає 95 % від суми чистого 

прибутку за 2021 рік залишити 

як нерозподілений прибуток. 

Частину затвердженого 

нерозподіленого прибутку у розмірі 

1 846 389 446,77 (Один мільярд 

вісімсот сорок шість мільйонів триста 

вісімдесят дев’ять тисяч чотириста 

сорок шість гривень 77 

копійки)  гривень направити на 

покриття збитків минулих років. 

in 2021: 

 

 UAH 153 610 553,23  (One 

hundred fifty three million six 

hundred ten thousand five 

hundred fifty three hryvnias 23 

kopeks), which is 5% of the 

amount of net profit of JSC 

“UNIVERSAL BANK” for 2021, will 

be deducted for replenishment of 

the reserve fund of JSC “ 

UNIVERSAL BANK "; 

 

 UAH 2 918 600 511,45 (Two 
billion nine hundred eighteen 

million six hundred thousand 
five hundred eleven hryvnias 
45 kopeks), which is 95% of the 

amount of net profit for 2021, 

shall be retained as undivided 

profit. 
Approved undivided profit of UAH 

1 846 389 446,77 (One billion eight 
hundred forty-six million three 

hundred eighty-nine thousand 
four hundred forty-six hryvnias 77 

kopeks) to cover losses from 

previous years. 
 

V. За результатами 2021 року дивіденди 

не виплачувати. 

 

V. According to the results of 2021, no 

dividends should be paid. 

 

VI. Затвердити Звіт про винагороду 

членів Наглядової Ради АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2021 рік 

(додаються). Уповноважити Голову 

Правління Старомінську Ірину 

Олександрівну на підписання Звіту 

про винагороду членів Наглядової 

Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2021 

рік.  

 

VI. To approve the Report on the 

remuneration of the members of the 

Supervisory Board of JSC “UNIVERSAL 

BANK” for 2021 and Information on 

the remuneration of the members of 

the Supervisory Board for 2021, 

which are subject to disclosure 

(attached). To authorize the Chairman 

of the Management Board 

Starominska Iryna to sign the Report 

on the remuneration of the members 

of the Supervisory Board of JSC 

“UNIVERSAL BANK” for 2021 and 

Information on the remuneration of 

the members of the Supervisory 

Board for 2021, which are subject to 

disclosure. 

 

VII. Затвердити Основні напрями 

діяльності Банку (додаються). 

 

 

VII. To approve the main directions of 

activities of the Bank (attached). 

VIII. Скасувати Положення про Правління 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» затвердженого 

рішенням єдиного акціонера №1-

2021 від 29.04.2021, у зв'язку з 

VIII. To repeal the Regulations on the 

Management Board of UNIVERSAL 

BANK JOINT STOCK COMPANY 

approved by the decision of the sole 

shareholder №1-2021 dated 



 

 
 

затвердженням нової редакції 

Положення про Правління 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» рішенням 

Наглядової Ради (протокол № 01/22-

2 від 04.02.2022), згідно оновленої 

редакції Закону України «Про банки і 

банківську діяльність». 

29.04.2021, with connection to the 

approval of the new version of the 

Regulations on the Board of the JOINT 

STOCK COMPANY decision of the 

Board of Directors 2 of 04.02.2022), 

according to the updated version of 

the Law of Ukraine "On Banks and 

Banking". 

 

IX. Затвердити Положення про Загальні 

збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» в 

новій редакції (додається). 

 

IX. To approve the new edition of the 

Regulations on the General Meeting of 

Shareholders of JSC “UNIVERSAL 

BANK” (attached). 

 

X. Затвердити Положення про 

Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» в 

новій редакції (додається). 

 

X. To approve the new edition of the 

Regulation on the Supervisory Board 

of JOINT STOCK COMPANY 

“UNIVERSAL BANK” (attached) 

(attached). 

 

 

XI. Затвердити Положення про 

винагороду членів Наглядової Ради 

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій 

редакції (додається). 

 

XI. To approve the new edition of the 

Regulations on the remuneration of 

the members of the Supervisory 

Board of JSC “Universal Bank” 

(attached). 

 

XII. Затвердити Принципи (кодекс) 

корпоративного управління 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції 

(додається). 

 

 

XII. To approve the new edition of the 

Corporate Governance Principles 

(Code) of JSC “UNIVERSAL BANK” 

(attached). 

 

XIII. Уповноважити Голову Правління 

Старомінську Ірину Олександрівну 

підписати нову редакцію Положення 

про винагороду членів Наглядової 

Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 

Принципів (кодексу) корпоративного 

управління АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», 

Положення про Наглядову Раду 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК», Положення про 

Загальні збори акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК». 

XIII. To authorize the Chairman of the 

Management Board, Starominska 

Iryna, to sign the new editions of the 

Regulations on the remuneration of 

the members of the Supervisory 

Board of JSC “Universal Bank”, 

Principles (Code) of corporate 

governance of JSC “UNIVERSAL 

BANK”, the Regulation on the 

Supervisory Board of JSC “UNIVERSAL 

BANK”, the Regulations on the 

General Meeting of Shareholders of 

JSC “UNIVERSAL BANK”.  

 

XIV. Припинити повноваження членів 

Наглядової Ради Банку: Попенка 

Сергія Павловича, Мелеш Катерини 

Володимирівни, Івасіва Ігоря 

Богдановича, Мазниці Ігоря 

Вікторовича, Богачевича Петра 

Михайловича. Останнім днем їх 

повноважень вважати 25 лютого 

2022 року. 

 

 

XV. To terminate the powers of the 

members of the Bank's Supervisory 

Board: Popenko Serhiy, Melesh 

Kateryna Volodymyrivna, Ivasiv Ihor 

Bohdanovych, Maznytsia Ihor 

Viktorovych, Bohachevych Petro 

Mykhailovich. The last day of their 

authority is February 25, 2022. 

XVI. Обрати (переобрати) з 26 лютого XVII. To elect (reelect) the individuals listed 



 

 
 

2022 року до складу Наглядової Ради 

Банку на строк до наступних річних 

Загальних Зборів Акціонерів: 

i. Попенка Сергія Павловича – 

членом Наглядової Ради 

(представник Єдиного 

Акціонера); 

ii. Мелеш Катерину Володимирівну 

– членом Наглядової Ради 

(представник Єдиного 

Акціонера); 

iii. Мазницю Ігоря Вікторовича – 

членом Наглядової Ради 

(незалежний); 

iv. Івасіва Ігоря Богдановича, ,– 

членом Наглядової Ради 

(незалежний); 

v. Богачевича Петра Михайловича – 

членом Наглядової Ради 

(незалежний). 

Наглядова Рада вважається 

сформованою. 

 

above to the Bank’s Supervisory 

Board from the 26th of February 2022 

for a term up to the next annual 

General Shareholders Meeting: 

i. Popenko Serhiy – for the position 

of the member of the Supervisory 

Board (representative of the Sole 

Shareholder); 

ii. Melesh Kateryna – for the position 

of the member of the Supervisory 

Board (representative of the Sole 

Shareholder);  

iii. Maznytsia Ihor – for the position 

of the independent member of the 

Supervisory Board; 

iv. Ivasiv Ihor – for the position of 

the independent member of the 

Supervisory Board; 

v. Bohachevych Petro – for the 

position of the independent 

member of the Supervisory Board. 

The Supervisory Board is formed. 

 

XVIII. Затвердити умови цивільно-правових 

договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової Ради Банку 

(додається). Встановити розмір 

винагороди членів Наглядової Ради 

Банку відповідно до затверджених 

умов цивільно-правових договорів. 

 

XIX. To approve the terms of civil 

agreements to be concluded with the 

Chairman and members of the Bank's 

Supervisory Board (attached). 

Determine the remuneration of the 

members of the Bank's Supervisory 

Board in accordance with the 

approved terms of the civil contracts. 

 

XX. Уповноважити Голову Правління 

Банку або іншу особу, яка буде 

виконувати обов’язки Голови 

Правління або особу, на яку буде 

покладено виконання обов’язків 

Голови Правління, на підписання від 

імені Банку цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової Ради. 

 

XXI. To authorize the Chairman of the 

Management Board of the Bank or 

other person who will perform the 

duties of the Chairman of the 

Management Board or the person 

entrusted with the performance of the 

responsibilities of the Chairman of the 

Management Board, sign on behalf of 

the Bank civil agreements to be 

concluded with the Chairman and 

members of the Supervisory Board. 

 

 

підпис 
__________________ 

Директор / Director 

SILVERECO LIMITED (СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД) / SILVERECO LIMITED 

Юлія Нікалаенкава / Yuliya Nikalayenkava 

 

підпис 
__________________ 

Директор / Director 

SILVERECO LIMITED (СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД) / SILVERECO LIMITED 

Панайотіс Канеллопоулос / Panayotis Kanellopoulos 

 

 


