
 

 
 

 

РІШЕННЯ 

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» 

№ 4-2022 
 

16 березня 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. 4-2022 
 

March 16, 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. Частину затвердженого  

нерозподіленого прибутку, 
отриманого  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

у 2021 році, у розмірі 1 072 211 
064,68 грн. (Один мільярд сімдесят 
два мільйони двісті одинадцять 

тисяч шістдесят чотири гривні 68 
копійок) розподілити. Прийняти 

рішення про наступний порядок 
розподілу прибутку:  

 380 177 680,85 грн. (триста 
вісімдесят мільйонів сто сімдесят сім 
тисяч  шістсот вісімдесят гривень 85 

копійок)  відрахувати на поповнення 
резервного фонду АТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК»; 
 

  692 033 383,83 грн. (шістсот 

дев’яносто два мільйони  тридцять 
три тисячі триста вісімдесят три 

гривні 83 копійки) направити на 
покриття збитків минулих років. 
 

I. Part of the approved retained 

earnings received by JSC 
"UNIVERSAL BANK" in 2021 in the 

amount of UAH 1,072,211,064.68 
(One billion seventy-two million 
two hundred eleven thousand 

sixty-four hryvnias 68 kopecks) to 
be distributed.  Decide on the 

following procedure for the 
distribution of profits: 

 UAH 380,177,680.85 (three 
hundred eighty million one 
hundred seventy-seven thousand 

six hundred and eighty hryvnias 
85 kopecks) to be allocated to 

replenish the reserve fund of JSC 
"UNIVERSAL BANK"; 

 UAH 692,033,383.83 (six hundred 

ninety-two million thirty-three 
thousand three hundred eighty-

three hryvnias 83 kopecks) to 
cover the losses of previous years.  



 

 
 

ІІ.  Частину нерозподіленого прибутку, 

що був включений до складу 
нерозподіленого прибутку АТ 
«УНІВЕРСАЛ БАНК» станом на 

31.12.2021 у сумі переоцінки 
(дооцінки) об’єктів основних засобів 

під час їх вибуття, що накопичено за 
період 2017-2021 р.р., у загальному 
розмірі 11 813 857,25 грн. 

(Одинадцять мільйонів вісімсот 
тринадцять тисяч вісімсот п’ятдесят 

сім гривень 25 копійок), розподілити 
у наступному порядку:  

 11 813 857,25 грн. (Одинадцять 

мільйонів вісімсот тринадцять тисяч 
вісімсот п’ятдесят сім гривень 25 

копійок) направити на покриття 
збитків минулих років з метою їх 
повного погашення. 

ІІ. Part of retained earnings, which was 

included in retained earnings of JSC 
"UNIVERSAL BANK" as of 31.12.2021 
in the amount of revaluation 

(revaluation) of fixed assets during 
their disposal, accumulated for the 

period 2017-2021, in total size UAH 
11,813,857.25 (Eleven million eight 
hundred thirteen thousand eight 

hundred fifty seven hryvnias 25 
kopecks) is distributed in the 

following order: 
 

 UAH 11,813,857.25 (Eleven 

million eight hundred thirteen 
thousand eight hundred fifty-

seven hryvnias 25 kopecks) to 
cover the losses of previous years 
in order to repay them in full. 

 
ІІІ. Затвердити максимально можливий 

розмір зобов’язань Банку за 
Генеральним кредитним договором 

від 11 жовтня 2018 р. № 322001-ГК, 

укладеним з Національним банком 
України, з урахуванням всіх змін та 

доповнень (далі – Генеральний 
кредитний договір), у сумі 25 000 

000 000 грн., а максимально 
можливий розмір зобов’язань з 
урахуванням вартості пулу 

заставлених активів (майна) - у сумі  
40 700 000 000 грн. Дане рішення 

стосується, як суми щодо окремої 
заявки, так і загальної суми 
правочинів, що можуть бути 

укладені з Національним банком 
України за операціями з 

рефінансування в межах 
Генерального кредитного договору 
та не погашені Банком. 

ІІІ. To approve the maximum possible 

amount of the Bank's liabilities under 
the General Loan Agreement dated 
October 11, 2018 № 322001-GL, 

concluded with the National Bank of 
Ukraine, taking into account all 

changes and additions (hereinafter - 
the General Loan Agreement), in the 

amount of UAH 25,000,000,000, and 
the maximum possible amount of 
liabilities, taking into account the 

value of the pool of mortgaged 
assets (property) - in the amount of 

UAH 40,700,000,000. This decision 
applies both to the amount of a 
separate application and the total 

amount of transactions that may be 
concluded with the National Bank of 

Ukraine for refinancing operations 
under the General Loan Agreement 
and not repaid by the Bank. 

 
IV. Уповноважити Голову Правління 

Банку Старомінську І.О. укласти з 
Національним банком України 
Додатковий договір до Генерального 

кредитного договору щодо 
збільшення суми максимально 

можливого розміру зобов’язань 
Банку з 7 700 000 000 грн. до 
25 000 000 000 грн., а суми 

максимально можливого розміру 
зобов’язань з урахуванням вартості 

пулу заставлених активів (майна) - 

 
IV. To authorize the Chairman of the 

Management Board of the Bank 
Starominska Iryna to conclude with 
the National Bank of Ukraine an 

Additional Agreement to the General 
Loan Agreement to increase the 

amount of the maximum possible 
amount of the Bank’s liabilities from 
UAH 7,700,000,000 up to UAH 

25,000,000,000 and the amount of 
the maximum possible amount of 

liabilities, taking into account the 



 

 
 

з 16 900 000 000 грн. до 40 700 000 

000 грн. 

value of the pool of mortgaged 

assets (property) - from UAH 
16,900,000,000 up to UAH 
40,700,000,000. 

 
V. Уповноважити начальника 

Управління казначейства Дмитрієва 
О.В. на підписання та подання 
заявок Банку на одержання кредиту 

овернайт/участь у тендері з 
підтримання ліквідності, заявок на 

включення/виключення/заміну 
активів (майна), що формують пул, 
за допомогою засобів програмно-

технологічного забезпечення 
«Кредлайн» до Національного банку 

України від імені АТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК». Термін дії повноважень 
30.05.2023 з наступними 

обмеженнями:  
- на суму окремого кредиту - 25 000 

000 000 грн.; 
- на загальну суму кредитів, що 
можуть бути отримані та не погашені 

- 25 000 000 000 грн.; 
- на суму застави за окремим 

кредитом - 15 700 000 000 грн.; 
- на загальну суму правочинів, 

пов’язаних з наданням активів 
(майна) у заставу, що можуть бути 
укладені з Національним банком 

України по операціях 
рефінансування в межах 

Генерального кредитного договору 
та не погашені Банком - 15 700 
000 000 грн. 

 
V. To authorize the Head of the Treasury  

Dmytriiev Oleksii to sign and submit 
applications of the Bank for overnight 
loan / participation in the tender for 

liquidity maintenance, applications 
for inclusion / exclusion / 

replacement of assets (property) 
forming a pool, using means of 
software and technology "Credline" 

to the National Bank of Ukraine on 
behalf of JSC "UNIVERSAL BANK". 

Validity of powers 30.05.2023 with 
the following restrictions: 
- for the amount of a separate loan - 

UAH 25,000,000,000; 
- for the total amount of loans that 

can be received and not repaid - UAH 
25,000,000,000; 
- in the amount of collateral for a 

separate loan - UAH 
15,700,000,000; 

- for the total amount of transactions 
related to the provision of assets 

(property) as collateral that may be 
concluded with the National Bank of 
Ukraine on refinancing operations 

under the General Loan Agreement 
and not repaid by the Bank - UAH 

15,700,000,000. 

 
Це письмове рішення має статус 

протоколу Загальних Зборів Акціонерів 
відповідно до статті 49 Закону України 
«Про акціонерні товариства». 

 

 
This resolution in writing has the status 

of minutes of the General Meeting of 
Shareholders in accordance with Article 
49 of the Law of Ukraine on Joint Stock 

Companies. 
 

 

 ___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 


