Титульний аркуш
24.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 48
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння
(посада)

Свiтек Iван
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20023569
4. Місцезнаходження: 03040, мiсто Київ, вулиця Василькiвська, будинок 14
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)5851475, (044)4625062
6. Адреса електронної пошти: office@unexbank.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://unexbank.ua/site/page.php?lang=
UA&id_part=746

24.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
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виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" є правонаступником Акцiонерного
комерцiйного банку "Юнекс" (рiшенням установчих зборiв "Акцiонерно-комерцiйного
"Транскредобанку" (протокол вiд 09 грудня 1994 року) Банк змiнив назву на Акцiонерний
комерцiйний банк "Юнекс"). Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" є в свою чергу
правонаступником "Акцiонерно-комерцiйного "Транскредобанку", зареєстрованого
Нацiональним банком України 3 грудня 1993 року за реєстрацiйним №216. 12.11.2010
позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення щодо змiни найменування
банку на Публiчне акцiонерне товариство "Юнекс Банк" у зв'язку з приведенням дiяльностi у
вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол № 26 вiд
12.11.2010). 06.04.2012 на виконання наказу Мiнiстерства юстицiї України "Про затвердження
Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу" №
368/5 вiд 05.03.2012 банком на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 28 вiд 06.04.2012) змiнено написання найменування Банку великими лiтерами - ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК". Рiчними Загальними зборами акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК", що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) вiдповiдно до вимог Закону України "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 № 2210-VIII було прийнято рiшення
змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiнити найменування
акцiонерного товариства. Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiститься в Єдиному Державному Реєстрi юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведена 04 липня 2018 року. Повне
найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС
БАНК". Реквiзити Банку в Нацiональному банку України (який обслуговує емiтента за
поточним рахунком у нацiональнiй валютi): МФО банку 300001, кореспондентський рахунок UA503000010000032003119701026. Iнформацiя про засновникiв емiтента наведена у роздiлi
"Основнi вiдомостi про емiтента": (найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код
юридичної особи; iдсоток акцiй, якi належать засновнику вiд загальної кiлькостi): Акцiонерне
товариство "Кременчукнафтооргсинтез",н/д, 39600, Україна мiсто Кременчуг вул.
Вишговська, буд.3, 0.00%; Орендне пiдприємство "Старт", 00000000, 32700, Україна мiсто
Миколаїв пров. Первомайський,буд 19 а, 0.00%; Товариство з додатковою вiдполвiдальнiстю
"ЩЕКАВИЦЯ-ЦЕНТР",19344989, 04071,Україна, мiсто Київ вул.Щекавицька,30/39,офiс 27,
0.00%. Станом на 31.12.2021 учасниками АТ "ЮНЕКС БАНК" є:
компанiя ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (DRAGON CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED), юридична особа, яка заснована та зареєстрована у Республiцi Кiпр
за номером HE 206349, яка має у прямому володiннi iстотну участь у капiталi Банку в розмiрi
75,01%, що становить 219029200 простих iменних акцiй Банку загальною номiнальною
вартiстю 219029200,00 грн. (219029200 голосiв);

Iван Свiтек/Ivan Svitek, акцiонер, який має у прямому володiннi iстотну участь у
капiталi Банку в розмiрi 24,99%, що становить 72970800 простих iменних акцiй Банку
загальною номiнальною вартiстю 72970800,00 грн. (72970800 голосiв).
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не складається, оскiльки Банк не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
(вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв,затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013г. № 2826). "Iнформацiя про
облiгацiї емiтента" не надається, оскiльки Банк не випускав облiгацiї. "Iнформацiя про iншi
цiннi папери, випущенi емiтентом" не надається, оскiльки Банк не випускав iнших цiнних
паперiв. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не надається, оскiльки Банк не випускав
похiднi цiннi папери. "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" не складаються в
зв'язку з тим, що Банк не приймає участi у створенi юридичних осiб. "Iнформацiя про
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть" не складається - протягом четвертого кварталу 2021 року не приймалося
рiшення про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть. "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших
власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не надається бо немає
таких обмежень. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не
складається - випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався. "Iнформацiя про конвертацiю
цiнних паперiв" не складається - цiннi папери Банку не конвертувались. "Iнформацiя про
замiну управителя" не складається - в Банку вiдсутнiй управитель. "Iнформацiя про керуючого
iпотекою" не складається - в Банку вiдсутнiй куруючий iпотекою. "Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не складається - трансформацiї
(перетворення) не вiдбувалось. "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних
сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом" не складається - Банк не
здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. "Iнформацiя про iпотечне покриття" не
складається - Банк не здiйснював iпотечне покриття. Вiдповiдно не складається: 1)iнформацiя
про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, 2) iнформацiя про розмiр
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям, 3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного
покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi
вiдбулись протягом звiтного перiоду, 4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття.
"Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв"
не складається - Банк не має та не змiнював фiнансову установу, яка здiйснює обслуговування
iпотечних активiв. "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)" не складається взв'язку з нездiйсненням випуску боргових цiнних паперiв i як
наслiдок немає поручителя (страховика/гаранта). "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi
емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не складається, оскiльки Банк не
випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" не складається в зв'язку з вiдображенням iнформацiї в роздiлi пункту

"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi". "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений
аудитором (аудиторською фiрмою)" не заповнюється, оскiльки перевiрка аудитором
(аудиторською фiрмою) промiжної фiнансової звiтностi Банку не здiйснювалась.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
03.12.1993
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
292000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
236
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння АКЦIОНЕРГНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi Банк) є Загальнi збори учасникiв Банку (далi - Збори). Наглядова рада є органом Банку, що
здiйснює захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї,
визначеної та чинним законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Наглядову
раду Банку контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Правлiння Банку є колегiальним
виконавчим органом Банку, що здiйснює поточне управлiння. До компетенцiї Правлiння
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової ради. Компетенцiя органiв
управлiння Банку встановлена чинним законодавством та визначена у Статутi Банку,
внутрiшнiми положеннями Банку, якi розмiщенi за
посиланням:https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Акцiонерне товариство
"Кременчукнафтооргсинтез"
Орендне пiдприємство "Старт"
Товариство з додатковою
вiдполвiдальнiстю
"ЩЕКАВИЦЯ-ЦЕНТР"

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа
39600, Україна мiсто Кременчуг вул.
Вишговська, буд.3
32700,Україна мiсто Миколаїв
пров.Первомайський,буд 19 а
04071,Україна, мiсто Київ
вул.Щекавицька,30/39,офiс 27

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
00000000
00000000
19344989

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Hацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN

UA503000010000032003119701026
3) поточний рахунок
UA503000010000032003119701026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria, МФО 31000
5) IBAN
AT74 3100 0070 5507 1674
6) поточний рахунок
AT74 3100 0070 5507 1674

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Надання банкiвських послуг,
визначених частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть"
Опис

Номер
ліцензії
2
56

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
28.10.2011 Нацiональний банк України

Лiцензiя надає право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть" та є безстроковою. Банк i в подальшому має намiри
продавжувати дiяльнисть згiдно даної лiцензiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради Банку, представник акцiонера Банку - компанiї ДРАГОН
КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМI
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Баранов Євген Маркович
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Драгон Капiтал Iнвестмент", 39881280, Директор
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банка), що вiдбулися 24 травня 2021 року (Протокол №46 вiд
24.05.2021) шляхом кумулятивного голосування з 24.05.2021 обрано Баранова Євгена
Марковича на посаду Голови Наглядової ради Банку - представника акцiонера ДРАГОН
КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED],
компанiї, яка створена та зареєстрована у Республiцi Кiпр, реєстрацiйний номер HE 206349, що
володiє 219 029 200 простими iменними акцiями Банку, якi становлять 75.01% вiд
зареєстрованого та випущеного статутного капiталу Банку, на строк три роки з дати обрання.
Пiдстава - Рiшення Нацiонального банку України щодо погодження призначення Баранова Є.М.

на посаду Голови Наглядової ради Банку (представника акцiонера), (рiшення Комiтету з питань
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального
банку України вiд 25.03.2021 № 113). Протягом останнiх п'яти рокiв Баранов Є.М. перебував на
посадах: з 15.04.2021 по 24.05.2021 - АТ "ЮНЕКС БАНК" (голова Наглядової ради); з
01.12.2016 по теперiшнiй час - ТОВ "Драгон Капiтал Iнвестментс" (директор); з 01.11.2013 по
30.11.2016 - СП "ТОВ "Драгон Капiтал" (економiчний радник з питань корпоративного
управлiння). Розмiр пакету акцiй яким володiє Баранов Є.М. - нуль, що складає 0,00%
статутного капiталу Банку; непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради Банку, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ерiх Чомор
3. Рік народження
1969
4. Освіта
Вища, Вища школа економiки (Прага)
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Knuspr.De, HRB 256048, Головний виконавчий директор
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банка), що вiдбулися 24 травня 2021 року (Протокол №46 вiд
24.05.2021) шляхом кумулятивного голосування з 24.05.2021 обрано Ерiха Чомора на посаду
члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, на строк три роки з дати обрання.
Пiдстава - Рiшення Нацiонального банку України щодо погодження призначення Ерiха Чомора
на посаду члена Наглядової ради Банку (незалежного директора), (рiшення Комiтету з питань
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального
банку України вiд 01.04.2021 № 122). Протягом останнiх п'яти рокiв Ерiх Чомор перебував на
посадах: з 15.04.2021 по 24.05.2021 - АТ "ЮНЕКС БАНК" (член Наглядової ради); з 01.06.2020
по теперiшнiй час - KNUSPR.DE (головний виконавчий директор); з 01.01.2018 по 01.04.2020 VELVON (головний виконавчий директор); з 01.06.2014 по 01.08.2016- Хоум Кредит
Iнтернацiональ (член групи PPF), Чеська Республiка, Iндонезiя, В'єтнам (регiональний
генеральний директор та керiвник групової стратегiї); з 02.05.2014 по 01.08.2016 - Air Bank a.s.
(частина групи PPF), Чеська Республiка (голова ради директорiв) Розмiр пакету акцiй яким
володiє Ерiх Чомор - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу Банку; непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради Банку, представник акцiонера Банку - компанiї ДРАГОН
КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕ
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Iво Сухi
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Вища, Празький економiчний унiверситет (Вища школа економiки)
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Pricop a.s., 08218153, Виконавчий директор
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банка), що вiдбулися 24 травня 2021 року (Протокол №46 вiд
24.05.2021) шляхом кумулятивного голосування з 24.05.2021 обрано Iво Сухi на посаду члена
Наглядової ради Банку - представника акцiонера ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
[DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED], компанiї, яка створена та зареєстрована у
Республiцi Кiпр, реєстрацiйний номер HE 206349, що володiє 219 029 200 простими iменними
акцiями Банку, якi становлять 75.01% вiд зареєстрованого та випущеного статутного капiталу
Банку, на строк три роки з дати обрання. Пiдстава - Рiшення Нацiонального банку України щодо
погодження призначення Iво Сухi на посаду члена Наглядової ради Банку (представника
акцiонера) (рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 01.04.2021 № 123). Протягом
останнiх п'яти рокiв Iво Сухi перебував на посадах: 15.04.2021 по 24.05.2021 - АТ "ЮНЕКС
БАНК" (член Наглядової ради); з 30.04.2019 по теперiшнiй час - Prikop a.s (виконавчий
директор); з 29.06.2016 по теперiшнiй час - Dragon Capital (Cyprus) Limited (виконавчий
директор); з 26.04.2016 по теперiшнiй час - Valstone Czech s.r.o. (виконавчий директор); з
15.09.2015 по теперiшнiй час - Dragon Capital s.r.o. (виконавчий директор). Розмiр пакету акцiй
яким володiє Iво Сухi - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу Банку; непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради Банку, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мартiн Пiлєцкi
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Чеський технiчний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватний iнвестор, -, Приватний iнвестор
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банка), що вiдбулися 24 травня 2021 року (Протокол №46 вiд
24.05.2021) шляхом кумулятивного голосування з 24.05.2021 обрано Мартiна Пiлєцкi посаду
члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, на строк три роки з дати обрання.
Пiдстава - Рiшення Нацiонального банку України щодо погодження призначення Мартiна
Пiлєцкi на посаду члена Наглядової ради Банку (незалежного директора), (рiшення Комiтету з
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем
Нацiонального банку України вiд 08.04.2021 № 136). Протягом останнiх п'яти рокiв Мартiн
Пiлєцкi перебував на посадах: з 15.04.2021 по 24.05.20021 - АТ "ЮНЕКС БАНК" (член
Наглядової ради); з 02.03.2019 по теперiшнiй час - приватний iнвестор ["Angel" Investor]; з
02.03.2013 по 01.03.2019 - Акцiонерне Товариство "Альфа-Банк" (директор з iнформацiйних
технологiй, член групи правлiння АТ "Альфа-Банк"). Розмiр пакету акцiй яким володiє Мартiн
Пiлєцкi - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу Банку; непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради Банку, незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Козляр Андрiй Вiталiйович
3. Рік народження
1976
4. Освіта
Вища, Унiверситет Саут Бенк (Британiя)
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Європейський fintech/Група споживчих фiнансiв, -, Генеральний директор
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банка), що вiдбулися 24 травня 2021 року (Протокол №46 вiд
24.05.2021) шляхом кумулятивного голосування з 24.05.2021 обрано Козляра Андрiя
Вiталiйовича на посаду члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, на строк три
роки з дати обрання. Пiдстава - Рiшення Нацiонального банку України щодо погодження
призначення Козляра Андрiя Вiталiйовича на посаду члена Наглядової ради Банку (незалежного
директора), (рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 25.03.2021 № 114). Протягом
останнiх п'яти рокiв Козляр А.В. перебував на посадах: з 15.04.2021 по 24.05.2021 - АТ "ЮНЕКС
БАНК" (член Наглядової ради); з 02.06.2019 по теперiшнiй час - Європейський Fintech / Група
споживчих фiнансiв (генеральний директор, член ради директорiв); з 01.06.2018 по 01.06.2019 Публiчна акцiонерна компанiя "ВимпелКом" (директор, фiнансовi послуги); з 01.10.2013 по
01.02.2018 - Банкiвська група OTP (Угорщина, Росiйська Федерацiя) (генеральний директор
нового напрямку Банкiвської групи OTP (Touch Bank). Розмiр пакету акцiй яким володiє Козляр
А.В. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу Банку; непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має.
1. Посада
член Правлiння Банку, головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шиманська Свiтлана Михайлiвна
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища економiчна. Львiвський банкiвський iнститут Нацiонального банку України
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВОЛКРАФТ", 40513962, головний бухгалтер
7. Опис
Шиманську С.М., головного бухгалтера Банку обрано членом Правлiння АТ "ЮНЕКС
БАНК" та введено до складу Правлiння Банку згiдно Рiшення Наглядової ради Банку (протокол
№29 вiд 04.08.2020 о 16-00) з 05 серпня 2020 року строком на один рiк. 03.08.2021 року
Наглядовою радою Банку (протокол №42 вiд 03.08.2021) прийнято рiшення продовжити строк
повноважень члена Правлiння, головного бухгалтера Шиманської С.М. до 04 серпня 2024
року.Розмiр пакета акцiй АТ "ЮНЕКС БАНК", яким володiє Шиманська С.М. - нуль, що
складає 0,00% в статутному капiталi АТ "ЮНЕКС БАНК", непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини особа не має.
1. Посада

член Правлiння Банку, Директор Департаменту фiнансового монiторингу та валютного
нагляду
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Павлiк Володимир Миколайович
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
НАСК "ОРАНТА", 00034186, Начальник Управлiння комплаєнс контролю та фiнансового
монiторингу
7. Опис
Четвертого березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021) прийнято рiшення призначити з 05
березня 2021 року Павлiка Володимира Миколайовича на посаду начальника Управлiння
фiнансового монiторингу, члена Правлiння Банку з випробувальним строком до 04 червня 2021
року (включно) та ввести його до складу Правлiння Банку; з 10 березня 2021 року на нього
покласти тимчасове виконання обов'язкiв вiдповiдального працiвника Банку з питань
фiнансового монiторингу до погодження Нацiональним банком України його кандидатури
вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу Банку. 28.04.2021 року
Наглядовою радою Банку (протокол №28 вiд 28.04.2021) прийнято рiшення призначити
начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння Банку Павлiка В.М.
вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу. 31.05.2021 року
Наглядовою радою Банку (протокол №27 вiд 31.05.2021) прийнято рiшення продовжити строк
повноважень члена Правлiння, начальника управлiння фiнансового монiторингу,
вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу Павлiка В.М. до 04 червня 2024
року.
Сiмнадцятого листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №68 вiд 17.11.2021) прийнято рiшення про укладення
додаткової угоди до трудового договору з Павлiком Володимиром Миколайовичем у зв'язку з
його переведенням на посаду Директора Департаменту фiнансового монiторингу та валютного
нагляду, члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини особа не має.
1. Посада
Голова Правлiння Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Свiтек Iван
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища, Коледж Клермонт Маккенна
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Блу Вейв Кепiтал ЛТД, -, Директор
7. Опис

15 квiтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС
БАНК" (далi - Банк) (протокол №21 вiд 15.04.2021 о 11:00) прийнято рiшення призначити Iвана
Свiтека на посаду Голови Правлiння Банку та погодити його вступ на посаду Голови Правлiння
Банку з 16 квiтня 2021 року (перший робочий день) термiном до 23 березня 2022 року з правом
подовження цього термiну. Пiдстава - Рiшення Правлiння Нацiонального банку України щодо
погодження призначення Iвана Свiтека на посаду Голови Правлiння Банку (Електронне
повiдомлення Нацiонального банку України за номером 27-0013/25741 вiд 26.03.2021).
Протягом останнiх п'яти рокiв Iван Свiтек перебував на посадах: з 26.06.2020 по теперiшнiй час
- Приватний iнвестор; з 02.12.2019 по 12.04.2021 - Блу Вейв Кепiтал ЛТД [Blue Wave Capital
LTD](директор); з 01.02.2018 по 11.10.2019 Акцiонерне Товариство "УКРСОЦБАНК" (голова
Правлiння); з 03.04.2017 по 31.01.2018 Акцiо нерне Товариство "Альфа-Банк" (генеральний
менеджер); з 01.01.2015 по 28.02.2017 приватний iнвестор. Розмiр пакету акцiй яким володiє
Iван Свiтек - 72 970 800 штук, що складає 24,9900%
статутного капiталу АТ "ЮНЕКС БАНК". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини особа не має.
1. Посада
член Правлiння Банку, заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Карчажкiн Олексiй Євгенович
3. Рік народження
1970
4. Освіта
Вища, Московський Державний авiацiйний iнститут
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ Компанiя "БРОКЕРКРЕДИТСЕРВIС", 1055400000369, Директор
7. Опис
П'ятнадцятого червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №32 вiд 15.06.2021) прийнято рiшення призначити з 16
червня 2021 року Карчажкнiа Олексiя Євгеновича на посаду заступника Голови Правлiння,
члена Правлiння Банку та ввести його до складу Правлiння Банку. Протягом останнiх п'яти
рокiв Карчажкiн О.Є. перебував на посадах: з 23.10.2017 по 30.09.2019 - АТ "АЛЬФА-БАНК"
(вiце-президент Блоку "Роздрiбний бiзнес"); з 23.06.2018 по 15.11.2019 - АТ "АЛЬФА-БАНК"
(член Правлiння); з 01.10.2019 по 15.11.2019 - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Директор з роздрiбного
бiзнесу); з 29.06.2020 по 14.05.2021 - ТОВ Компанiя "БРОКЕРКРЕДИТСЕРВIС" (Директор
Дирекцiї з розвитку бiзнесу). Розмiр пакету акцiй яким володiє Карчажкiн О.Є. - нуль, що
складає 0,00% статутного капiталу АТ "ЮНЕКС БАНК", непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини особа не має.
1. Посада
член Правлiння, Директор Департаменту по роботi з бiзнес-клiєнтами
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Коляско Тетяна Володимирiвна
3. Рік народження
1978
4. Освіта
Вища, Хмельницький нацiональний унiверситет, Україна
Вища, Хмельницький нацiональний унiверситет

5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЛЬФА-БАНК", Керiвник по роботi з регiональним корпоративним бiзнесом
7. Опис
Сiмнадцятого листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №68 вiд 17.11.2021) прийнято рiшення призначити з 18
листопада 2021 року Коляско Тетяну Володимирiвну на посаду Директора Департаменту по
роботi з бiзнес-клiєнтами, члена Правлiння Банку та ввести її до складу Правлiння Банку.
Протягом останнiх п'яти рокiв Коляско Т.В. перебувала на посадах:
з 16.05.2012 по 03.10.2019 - АТ "Укрсоцбанк" (начальник Управлiння корпоративного бiзнесу); з
04.10.2019 по 31.05.2021 - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Керiвник по роботi з регiональним
корпоративним бiзнесом). Розмiр пакету акцiй, яким володiє Коляско Т.В. - нуль, що складає
0,00% статутного капiталу АТ "ЮНЕКС БАНК", непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини особа не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
20.08.2010
687/1/10

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000085542

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
1
29200000
292000000
100
проста
рні іменні
0
бездокумент
арна іменна
У зв'язку з приведенням дiяльностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) у вiдповiднiсть чинному законодавству
Українi та змiною типу акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, Банком було
прийняте рiшення не пiдтримувати перебування у Бiржовому списку будь якої фондової бiржi простих iменних акцiй власного випуску (ISIN
UA4000085542). Згiдно звернення Банку про виключення акцiй простих iменних власного випуску (ISIN UA4000085542) з Бiржового списку АТ
"Українська бiржа" (далi - Бiржа), рiшенням Котирувальної комiсiї Бiржi вiд 09.04.2019 р. №2073 акцiї Банку були виключенi з бiржового
списку. Рiшення набрало чинностi з 10 квiтня 2019 року. Фiнансовi ресурси, що були залученi вiд додаткового розмiщення акцiй, направленi
на збiльшення статутного капiталу та були використанi на кредитування юридичних та фiзичних осiб. Додаткове розмiщення акцiй надало
змогу розширити коло банкiвських послуг, що надає АТ "ЮНЕКС БАНК" та виконати вимоги нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (штук) -292000000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено (штук) - 0. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (штук) - 0.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
1
2
23.12.2019
Ластенко Iнна Олексiївна
Опис

Контактні дані: телефон та адреса
електронної пошти корпоративного
секретаря
3
(044)5851475, office@unexbank.ua

Протягом звiтного перiоду посада корпоративного секретаря була вакантною

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
05.11.2021

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
258 000

5
789 170

6
32,69

Предмет
правочину

7
розмiщення
тимчасово
вiльних
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України

Дата
вчинення
правочину

8
01.10.2021

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
08.11.2021

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди
на вчинення
значних правочинів

10
https://unexbank.ua/sit
e/page.php?lang=UA&
id_part=746

Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 01.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 04.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 258 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 258 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 32,69 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.

2

05.11.2021

Наглядова
рада

297 000

789 170

37,63

розмiщення
тимчасово
вiльних
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України

04.10.2021

08.11.2021

https://unexbank.ua/sit
e/page.php?lang=UA&
id_part=746

Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 04.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 05.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 297 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 297 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 37,63 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 05.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 06.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 304 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 304 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 38,52 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
4
05.11.2021
Наглядова
303 000
789 170
38,39
розмiщення
06.10.2021
08.11.2021
https://unexbank.ua/sit
рада
тимчасово
e/page.php?lang=UA&
вiльних
id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України

Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 06.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 07.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 303 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 303 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 38,39 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 08.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 273 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 273 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 34,59 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 08.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 11.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 292 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 292 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 37,00 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.

Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 11.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 12.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 295 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 295 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 37,38 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 12.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 317 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 317 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 40,16 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 13.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 18.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 275 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 275 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 34,84 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 18.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 19.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 294 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 294 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 37,25 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 19.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 20.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 305 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 305 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 38,64 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради

Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 20.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 21.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 300 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 300 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 38,01 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 21.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 22.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 265 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 265 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 33,57 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 22.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 23.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 302 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 302 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 38,26 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 25.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 26.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 300 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 300 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 38,01 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 26.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 27.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 335 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 335 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 42,44 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради

Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 27.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 368 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 368 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 46,63 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 28.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 29.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 314 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 314 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 39,78 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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05 листопада 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №65 вiд 05.11.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 29.10.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 01.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 327 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 327 000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 41,43 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради
Банку - 5 голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення.
Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 01.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 02.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 335 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 335 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 42,44 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 02.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 03.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 380 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 380 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 48,15 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 03.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 04.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 328 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 328 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 41,56 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 04.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 05.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 350 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 350 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 44,35 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 05.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 08.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 323 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 323 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 40,92 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 08.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 09.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 405 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 405 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 51,31 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не
передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 09.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 10.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 345 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 345 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 43,71 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 10.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 11.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 318 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 318 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 40,29 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 11.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 12.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 320 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 320 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 40,54 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 12.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 15.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 271 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 271 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 34,33 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 15.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 16.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 257 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 257 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 32,56 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 17.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 146 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 146 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18,50 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 17.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 18.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 122 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 122 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 15,45 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
33
06.12.2021
Наглядова
116 000
789 170
14,69
розмiщення
18.11.2021
07.12.2021
https://unexbank.ua/sit
рада
тимчасово
e/page.php?lang=UA&
вiльних
id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 18.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 19.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 116 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 116 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 14,69 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 19.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 22.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 125 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 125 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 15,83 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 22.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 23.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 154 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 154 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 19,51 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 24.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 200 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 200 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 25,34 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 24.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 25.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 289 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 289 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 36,62 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 25.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 26.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 192 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 192 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 24,32 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 26.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 29.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 185 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 185 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 23,44 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 29.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 30.11.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 153 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 153 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 19,38 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 грудня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №75 вiд 06.12.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 30.11.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 01.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 91 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 91 000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 11,53 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 01.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 02.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 308 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 308 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 39,02 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 02.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 03.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 156 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 156 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 19,76 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 03.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 06.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 197 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 197 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 24,96 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 06.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 07.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 198 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 198 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 25,08 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 08.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 170 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 170 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 21,54 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 08.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 09.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 270 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 270 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 34,21 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 09.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 10.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 172 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 172 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 21,79 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 10.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 161 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 161 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20,40 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 13.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 14.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 123 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 123 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 15,58 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 14.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 15.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 84 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 84 000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,64 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
52
06.01.2022
Наглядова
95 000
789 170
12,03
розмiщення
16.12.2021
10.01.2022
https://unexbank.ua/sit
рада
тимчасово
e/page.php?lang=UA&
вiльних
id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 17.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 95 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 95 000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12,03 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 17.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 20.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 85 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 85 000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,77 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 20.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 21.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 226 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 226 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 28,63 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 21.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 22.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 285 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 285 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 36,11 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 22.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 23.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 193 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 193 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 24,45 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5

голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 24.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 123 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 123 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 15,58 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 24.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 205 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 205 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 25,97 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 28.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 29.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 171 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 171 000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 21,66 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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06 сiчня 2022 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №1 вiд 06.01.2022), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 29.12.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 30.12.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 86 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 86 000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 789170,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,89 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради Банку - 5
голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення, - 5 голосiв, "проти" - немає. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рiшення. Додатковi
критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
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Немає голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також немає голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй
особi.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi. За результатами роботи в 4 кварталi 2021 року Банк
продовжив працювати у вiдповiдностi з прийнятою стратегiєю розвитку. Станом на 01.01.2022р.
фiнансовi показники дiяльностi наступнi:

- чистi активи - 1 941 млн грн;

- балансовий капiтал - 193 млн грн;

- обсяг залучених коштiв клiєнтiв (без нарахованих процентiв) - 1 325 млн грн;

- обсяг кредитiв, наданих клiєнтам (без нарахованих процентiв) - 202 млн грн;

- обсяг сформованих резервiв за кредитами -27 млн грн.

Банк оптимiзує регiональну мережу i запускає ряд нових продуктiв, тому очiкуємо на
вiдновлення тенденцiї зростання. Основний напрямок розвитку - роздрiбний бiзнес, а саме:
напрямки споживчого кредитування та транзакцiйного бiзнесу. Ще один напрямок, який Банк
буде активно розвивати найближчим часом - онлайн-сервiси, розвиток дистанцiйних каналiв
продажу та обслуговування.

За 4 квартал 2021 року Банк:

- активiзував кредитування на придбання товарiв та/або послуг;

- наростив обсяг кредитних карт;

- розширив функцiонал системи Internet Banking.

Основнi ризики та невизначеностi для дiяльностi АТ "ЮНЕКС БАНК" є характерними для усiх
банкiвських установ України та є стандартними ризиками банкiвської дiяльностi. Банк здiйснює
управлiння ризиками в ходi постiйного процесу визначення, оцiнки та спостереження, i
використовує методи оптимiзацiї направленi на зниження ризикiв, зокрема шляхом
встановлення лiмiтiв, резервування, страхування (перестрахування), прийняття забезпечення,
диверсифiкацiї, проведення стрес-тестування, хеджування, мiнiмiзацiї та запобiгання (вiдмова
вiд операцiї). Процес управлiння ризиками має вирiшальне значення для пiдтримання стабiльної
рентабельностi Банку, i кожен окремий спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за ризики, що
пов'язанi з виконанням обов'язкiв. Банк, як i будь - яка iнша кредитно - фiнансова установа,
схильний до кредитного ризику, ризику лiквiдностi, ринкового (у т.ч. валютний та процентний
ризики), операцiйного та комплаєнс ризикiв. Функцiї управлiння ризиками розподiленi мiж
Наглядовою радою Банку, Правлiнням, комiтетами Правлiння та пiдроздiлами, що за своїми
функцiями зобов'язанi управляти ризиками Банку вiдповiдно до визначених повноважень.
Наглядова рада Банку вiдповiдає за стратегiчний пiдхiд до управлiння ризиками, що
пiдтверджується Положеннями про Наглядову раду, стратегiями та принципами управлiння
ризиками, вiдображеними у внутрiшнiх нормативних документах Банку та затверджених
Наглядовою радою. Правлiння органiзовує та контролює процес управлiння ризиками в Банку.
Функцiя управлiння ризиками на цьому рiвнi передбачає розробку та реалiзацiю стратегiї
управлiння ризиками, а також принципiв, концепцiї, полiтики та лiмiтiв ризику. За виконання
стратегiї управлiння ризиками за вiдповiдними напрямками вiдповiдають Кредитний Комiтет,
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Комiтет з управлiння iнформацiйною
безпекою та iншi комiтети. Пiдроздiли Департаменту ризикiв забезпечують аналiтично методологiчну основу управлiння ризиками, вiдповiдають за впровадження та проведення
процедур, пов'язаних iз управлiнням ризиками, з метою забезпечення незалежних процесiв
контролю. Представник Департаменту ризикiв входить до складу комiтетiв Правлiння iз правом
"Вето". На рiвнi структурних пiдроздiлiв Банку також забезпечується збiр повної, достовiрної та
оперативної iнформацiї в системи оцiнки ризикiв i звiтностi про ризики. Вiддiл внутрiшнього
аудиту перiодично проводить аудит процесiв управлiння ризиками, пiд час якого перевiряється
як достатнiсть процедур, так i їх виконання. Вiддiл внутрiшнього аудиту обговорює результати
проведених перевiрок i подає свої висновки та рекомендацiї Наглядовiй Радi i Правлiнню Банку.
Найбiльш суттєвим Банк вважає кредитний ризик. З метою управлiння кредитним ризиком
здiйснюється фiнансово-економiчний аналiз контрагентiв, встановлення лiмiтiв та обмежень на
проведення активних операцiй, управлiння портфельними ризиками, стрес - тестування. З метою
мiнiмiзацiї кредитних ризикiв АТ "ЮНЕКС БАНК" визначає пiдходи до прийняття достатнього
забезпечення та здiйснення розрахунку i формування резервiв для вiдшкодування можливих
втрат за активними операцiями вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та з урахуванням вимог Нацiонального банку України щодо визначення розмiру
кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, затверджених постановою правлiння
НБУ вiд 30 червня 2016 року №351.

Через поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19), що сталося протягом першого кварталу
2020 року та офiцiйним оголошенням 11.03.2020 року Всесвiтньою органiзацiєю охорони
здоров'я пандемiї, свiтова економiка, за прогнозними оцiнками економiстiв Bloomberg, може
втратити до 2,7 трильйонiв доларiв США та спровокувати рецесiю в економiцi країн Європи,
США та Японiї. Зазначенi подiї мають прямий вплив i на економiку України.

Кабiнет Мiнiстрiв України запровадив карантиннi та обмежувальнi заходи, спрямованi на
протидiю подальшого поширення коронавiрусної хвороби в країнi. Зазначенi дiї зумовили
виникнення додаткових ризикiв дiяльностi для всiх суб'єктiв господарювання, в т.ч. й
банкiвських установ, що безумовно, спричинить прямий та непрямий фiнансовий вплив на їх
дiяльнiсть та АТ "ЮНЕКС БАНК" зокрема.

Враховуючи те, що довкола траєкторiї епiдемiї iснує велика кiлькiсть невiдомих факторiв, в т.ч.
зростання безробiття, обмеження, а в окремих випадках, й зупинення дiяльностi бiзнесу,
вiдсутнiсть однозначного ставлення влади до ситуацiї, реакцiї бiзнесу тощо, - управлiнському
персоналу Банку складно висловити точнiсть у своїх прогнозах. Однак, керiвництво Банку
вважає, що прямий вплив вiд зазначених подiй може позначитися на змiнi справедливої вартостi
фiнансових активiв через їх знецiнення, що особливо може бути проявлено у сегментi
споживчого кредитування. Через обставини, пов'язанi з пандемiєю, iснує вiргiднiсть того, що
позичальники, як юридичнi, так i фiзичнi особи можуть зазнати фiнансових труднощiв та будуть
неспроможнi обслуговувати кредитну заборгованiсть за визначеними у договорах графiками,
наслiдком чого може бути потенцiйне збiльшення очiкуваних кредитних збиткiв. Необхiднiсть
перерахунку забезпечень за кредитами, а також тимчасовий перiод "кредитних канiкул", що
встановлюється Банком для своїх клiєнтiв, може привести до зростання витрат чи зниження
доходiв, що позначиться на фiнансових результатах Банку. Управлiнський персонал
усвiдомлює, що значного росту кредитування, на який вiн очiкував цього року, ймовiрнiше, не
вiдбудеться i це, як непрямий впив, може обмежити потенцiал подальшого нарощування
доходiв. Водночас, зазначенi подiї вже змусили Банк розпочати перегляд своїх внутрiшнiх
процесiв, шукати новi можливостi для нарощування операцiйної ефективностi та прискорювати
розвиток дистанцiйних сервiсiв.

Iз свого боку, Нацiональний банк України пiдтримує банки та заохочує вчасно реагувати на
економiчнi проблеми, зумовленi пандемiєю коронавiрусної хвороби (COVID-19). Для цього
банкам рекомендовано здiйснювати реструктуризацiї заборгованостей, проведення яких буде
вважатися прийнятними та не спричинить додаткового тиску на капiтал банкiв, що в результатi
пом'якшить вплив кризи на фiнансовий стан позичальникiв, проте не створить ризикiв втрати
капiталу банками.

Акцiонери та керiвництво Банку, незалежно вiд невизначеностi, що пов'язана iз зовнiшньо та
внутрiшньо - полiтичною та економiчною ситуацiєю в Українi, а саме: продовження вiйськового
протистояння на Сходi країни; песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та нацiональної
економiки, мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку в Українi.

