Титульний аркуш
08.07.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 59
(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)

Iван Свiтек
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік
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, Голосiївський р-н, мiсто Київ, вулиця Василькiвська, будинок 14
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)5851475, (044)4625062
6. Адреса електронної пошти: office@unexbank.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.07.2022, Протокол засiдання Наглядової
ради Банку №33 вiд 08.07.2022
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. 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 річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

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

08.07.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
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
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. 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
22. 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
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
"Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не складаються в зв'язку з тим,
що Банк не приймає участi у створенi юридичних осiб. Iнформацiя у роздiлi "Судовi справи
емiтента" не складається тому, що у звiтному перiодi не було судових справ, за якими
розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.
"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не складається,
тому що посадовi особи не володiють акцiями емiтента. " Iнформацiя про змiну акцiонерiв,
яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу
за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не
складається тому, що у звiтному перiодi таких випадкiв не було. "Iнформацiя про облiгацiї
емiтента" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав облiгацiї. "Iнформацiя про iншi
цiннi папери, випущенi емiтентом" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iншi
цiннi папери випуск яких пiдлягає реєстрацiї. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не

складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав похiднi цiннi папери. "Iнформацiя про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не складається тому, що випуску боргових
цiнних паперiв не було. "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом
звiтного перiоду " не складається, тому що власнi акцiї не викупалися. "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. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв
емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтент)" не складається тому, що емiтент не
випускав крiм акцiй iнших цiнних паперiв. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв
емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не
складається тому, що у власностi працiвникiв емiтента акцiй немає. "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
складається тому, що будь яких обмежень немає. "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та
iнших доходiв за цiнними паперами " не надається, оскiлькi рiшення про виплату дивiдендiв за
звiтний перiод та за перiод, що передував звiтньому, не приймалося, дивiденди та iншi доходи
не виплачувались. "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не складається емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не
заповнюється тому що емiтент є таким, що не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води. (Не складається вiдповiдно до "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013г. №
2826 (зi змiнами). "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв " не складається тому, що у звiтному перiодi таке рiшення не
приймалось. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть"
та "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не складається
тому, що у звiтному перiодi таке рiшення не приймалось. "Рiчна фiнансова звiтнiсть
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
(за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не надається взв'язку з вiдсутнiстю випуску
боргових цiнних паперiв i як наслiдок немає поручителя (страховика/гаранта). "Iнформацiя
про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого
емiтента, яка наявна в емiтента" не надається в зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента цiєї iнформацiї.
"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не надається в зв'язку з вiдсутнiстю таких
договорiв. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" та "Iнформацiя про склад, структуру
i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату
пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного
перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про
структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших
активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних
облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець
звiтного року" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечнi облiгацiї.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,

якi включено до складу iпотечного покриття" не складається за вiдсутнiстю таких прострочек.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не складається в зв'язку з тим, що Банк не
випускав iпотечнi сертифiкати. "Iнформацiя щодо реестру iпотечних активiв" не складається
за вiдсутнiстю таких активiв. Iнформацiя щодо роздiлiв: "Основнi вiдомостi про ФОН",
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "ЮНЕКС БАНК"
3. Дата проведення державної реєстрації
03.12.1993
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
292000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
246
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
10. 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 у 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
11. 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
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (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". Банк i в подальшому має намiри продавжувати дiяльнисть
згiдно даної лiцензiї.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря
1
23.12.2019

Опис

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти
секретаря
корпоративного секретаря)
2
3
Ластенко Iнна Олексiївна
(044)585-14-62, ial@unexbank.ua
З 23 грудня 2019 року згiдно Рiшення Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (протокол №35 вiд 20.12.2019) до
Органiзацiйної структури управлiння Банку було введено посаду
Корпоративного секретаря та обрано з 23.12.2019 на цю посаду Ластенко Iнну
Олексiївну. Попередня посада, яку займала Ластенко I.О. - начальник
Управлiння iнвестицiйної полiтики АТ "ЮНЕКС БАНК", досвiд роботи з
питань корпоративного управлiння - понад 10 рокiв. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини Ластенко I.О. не має.
Ластенко Iнна Олексiївна, корпоративний секретар звiльнена 11 червня 2021
року за угодою сторiн, п.1 ст.36 КЗпП України.
Вiдповiдно, з 12.06.2021 посада корпоративного секретаря є вакантною.

14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
ТОВ "Рейтингове агентство "IBI
-рейтинг"

Опис

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
2
3
4
уповноважене
Оновлення
uaA+ у розвитку
рейтингове
рейтингової оцінки
агентство
емітента 10.09.2021
Опис: Незалежне уповноважене рейтингове агентство ТОВ
"Рейтингове агентство "IBI - рейтинг" (далi - Агентство) 10
вересня 2021 року пiдвищило довгостроковий кредитний
рейтинг до рiвня uaA+ у розвитку та пiдтвердило рейтинг
надiйностi банкiвських вкладiв АТ "ЮНЕКС БАНК" на рiвнi
4+(висока надiйнiсть). 10 вересня 2021 року Агентство
пiдтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ "ЮНЕКС
БАНК" за Нацiональною рейтинговою шкалою на рiвнi uaA+ у
розвитку та пiдтвердило рейтинг надiйностi банкiвських
вкладiв АТ "ЮНЕКС БАНК" на рiвнi 4+(висока надiйнiсть).
Агентство надало банку сертифiкат щодо пiдтвердження
рейтингу надiйностi банкiвських вкладiв на рiвнi 4+ висока
надiйнiсть, у якому зазначено, що фiнансова установа надiйна,
вчасно розраховується за своїми зобов'язаннями вiдповiдно до
чинного законодавства (у т.ч. вимог НБУ); iмовiрнiсть
виникнення проблем зi своєчасним поверненням вкладу
невисока, хоча i iснує певна залежнiсть вiд впливу зовнiшнiх
та внутрiшнiх факторiв. Повна iнформацiя щодо рейтингiв
емiтента розмiщена на сторiнцi його сайту:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4959.
Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування

КРИВОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 50027, Дніпропетровська обл., н/д р-н, м. Кривий Рiг
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
КАЛИТЯНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 07420, Київська обл., н/д р-н, cмт. Калита
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ЗАПОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 69035, Запорізька обл., н/д р-н, м. Запорiжжя
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ОДЕСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 65045, Одеська обл., н/д р-н, м. Одеса
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ХАРКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 61024, Харківська обл., н/д р-н, м. Харкiв
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №2 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 49047, Дніпропетровська обл., н/д р-н, м. Днiпро
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №2 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 02160, н/д р-н, м. Київ

3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №3 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 01033, н/д р-н, м. Київ
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №6 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 04205, н/д р-н, м. Київ
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №7 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 03194, н/д р-н, м. Київ
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №9 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 04070, н/д р-н, м. Київ
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ВIДДIЛЕННЯ "ЗАПОРIЗЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 69035, Запорізька обл., н/д р-н, м. Запорiжжя
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ХЕРСОНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 73026, Херсонська обл., н/д р-н, м. Херсон
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.

1) Найменування
МИКОЛАЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №2 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 54029, Миколаївська обл., н/д р-н, м. Миколаїв
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 46011, Тернопільська обл., н/д р-н, м. Тернопiль
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ХАРКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №2 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 61166, Харківська обл., н/д р-н, м. Харкiв
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ПОЛТАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 АТ"ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 36003, Полтавська обл., н/д р-н, м. Полтава
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ АТ"ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 01032, н/д р-н, м. Київ
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
1) Найменування
ВIННИЦЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 АТ "ЮНЕКС БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 21050, Вінницька обл., н/д р-н, м. Вiнниця
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл АТ "ЮНЕКС БАНК", вiдiграє роль офiсного каналу продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам.
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п

Номер та дата

Орган, який

Вид стягнення

Інформація про

1

рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
Повiдомлення-рiшен
ня №4682707096 вiд
15.06.2021р з,
15.06.2021

наклав штрафну
санкцію
Головне управлiння
ДПС у м. Києвi

виконання
Нараховане грошове
зобов'язання та
штрафнi санкцiї за
результатами
перевiрки органами
ДПС

25.06.2021 року сплата штрафу в
розмiрi 158057,52 грн.

Опис:
В червнi 2021 року, за результатами перевiрки органами ДПС України дотримання вимог податкового
законодавства, Банком було сплачене грошове зобов'язання та штрафнi санкцiї в розмiрi 158 тис. грн.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi:
з 18 травня 2021 року:
1)
введена посада заступника Голови Правлiння;
2)
виведена посада директора Департаменту продажiв зi складу Правлiння;
3)
введенi до Органiзацiйної структури наступнi пiдроздiли:
Департамент цифрового бiзнесу у складi Управлiння по взаємодiї з МПС в
пiдпорядкуваннi Заступника Голови Правлiння;
Вiддiл по роботi iз заборгованiстю на раннiх стадiях в структурi Управлiння по роботi з
проблемною заборгованiстю Департаменту ризикiв;
4)
виведено зi структури Департаменту маркетингу та CRM Управлiння CRM та аналiзу
клiєнтської бази в пiдпорядкуваннi Департаменту цифрового бiзнесу.
5)
виведено зi структури Департаменту маркетингу та CRM Управлiння дистанцiйних
продажiв, до складу якого входять Контактний центр та Вiддiл телемаркетингу та введено до
складу Департаменту продаж;
6)
Змiнено назву пiдроздiлу Департаменту маркетингу та CRM на Департамент маркетингу;
7)
Департамент розвитку роздрiбних продуктiв пiдпорядковано Заступнику Голови
Правлiння.
з 18 листопада 2021 року:
1)
лiквiдовано зi структури посада корпоративного секретаря та створено Службу
корпоративного управлiння в пiдпорядкуваннi Наглядової ради;
2)
створено структурний пiдроздiл Департаменту фiнансового монiторингу та валютного
нагляду у складi Управлiння фiнансового монiторингу та Управлiння валютного нагляду в
пiдпорядкуваннi Наглядової ради;
3)
введено у структуру Департаменту маркетингу структурнi пiдроздiли: Управлiння
маркетингових комунiкацiй та Управлiння зв'язкiв з громадськiстю та ЗМI;
4)
реорганiзованi структурнi пiдроздiли: Департамент цифрового бiзнесу та Департамент
iнформацiйних технологiй у складi їх структурних пiдроздiлiв, шляхом злиття у Департамент
цифрового бiзнесу та iнформацiйних технологiй в складi Управлiння електронної комерцiї в
пiдпорядкуваннi Вiддiлу продажiв та Вiддiлу супроводження, Управлiння CRM та аналiзу
клiєнтської бази, Управлiння пiдтримки користувачiв та IТ-iнфраструктури, Управлiння
розробки та iнтеграцiї.
Департамент цифрового бiзнесу та iнформацiйних технологiй
пiдпорядкувано Головi Правлiння;
5)
лiквiдовано структурний пiдроздiл Управлiння по взаємодiї з МПС Департаменту
цифрового бiзнесу;

6)
лiквiдованi структурнi пiдроздiли: Управлiння IТ-iнфраструктури, Управлiння пiдтримки
користувачiв та операцiйної дiяльностi Департаменту iнформацiйних технологiй;
7)
створено Департамент лiзингових операцiй та у його складi Управлiння продажiв в
пiдпорядкуваннi Головi Правлiння;
8)
Управлiння дистанцiйних продажiв у складi Вiддiлу телемаркетингу та Контакт-центру
пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння;
9)
введено у структуру Департаменту розвитку роздрiбних продуктiв структурнi пiдроздiли:
Управлiння кредитних продуктiв, Управлiння розвитку карткових продуктiв та Вiддiл розвитку
розрахунково-пасивних продуктiв;
10)
введено у склад Правлiння посаду Директора Департаменту по роботi з бiзнес-клiєнтами;
11)
в структурi Департаменту по роботi з бiзнес-клiєнтами створенi структурнi пiдроздiли
Управлiння кредитування та Управлiння документарних операцiй;
12)
в структурi Управлiння продажiв Департаменту по роботi з бiзнес-клiєнтами створенi
структурнi пiдроздiли: Вiддiл по роботi з клiєнтами МСБ та Вiддiл по роботi з клiєнтами
крупного бiзнесу;
13)
введено посаду Операцiйного директора в пiдпорядкуваннi Голови Правлiння;
14)
реорганiзовано Операцiйний департамент шляхом створення окремих структурних
пiдроздiлiв в пiдпорядкуваннi Операцiйному директору, а саме:
Управлiння операцiйно-касового контролю;
Розрахунково - платiжний центр у складi Вiддiлу супроводження мiжбанкiвських
операцiй;
Управлiння супроводження банкiвських операцiй у складi Вiддiлу супроводження
активних операцiй, Вiддiлу супроводження пасивних операцiй, Вiддiлу оперативного зберiгання
та послiдуючого контролю;
Управлiння супроводження платiжних систем у складi Вiддiлу бухгалтерського облiку
операцiй з платiжними засобами, Вiддiлу по роботi з платiжними системами та претензiйнiй
роботi;
15)
Управлiння кредитної адмiнiстрацiї пiдпорядковано Операцiйному директору;
16)
виведено зi складу Управлiння справами Вiддiл дiловодства та пiдпорядковано
Операцiйному директору;
17)
В Департаментi казначейських операцiй створено структурний пiдроздiл Управлiння
цiнних паперiв;
18)
Перейменовано Управлiння кореспондентських вiдносин на Вiддiл кореспондентських
вiдносин та введено до складу Управлiння казначейства Департаменту казначейських операцiй.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 237 осiб;
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб;
працiвники, що працюють за сумiсництвом (осiб) - 5 осiб;
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) - 11 осiб;
програма, що спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним
потребам емiтента - "Порядок навчання персоналу АТ "ЮНЕКС БАНК", затверджена
рiшенням Правлiння вiд 05.10.2021 року, Протокол №108.

Фонд оплати працi у звiтному 2021 роцi склав 78 908,3 тис.грн. й вiдносно попереднього
звiтного року збiльшився на 11 872,7 тис. грн. (для порiвняння, сума ФОП за 2020 рiк становила
67 035,6 тис. грн.).

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Незалежна асоцiацiя банкiв України (НАБУ). Мiсцезнаходження: вул. Велика Василькiвська
(Червоноармiйська), 72, офiс 96, м. Київ, Україна, 03150. Асоцiацiя створена 04.11.2011
шiстнадцятью банками України, в т.ч. i ПАТ "ЮНЕКС БАНК" з метою сприяння розвитку
банкiвського бiзнесу, як складової частини економiки України. Емiтент втупив до НАБУ з
метою участi у розробцi дiєвих нормативних актiв в банкiвськiй сферi, створеннi позитивного
iмiджу банкiвської системи, захисту прав банку. Вiдповiдно до Статуту: Права членiв Асоцiацiї:
брати участь у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Асоцiацiї шляхом голосування на Загальних
зборах Асоцiацiї; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Асоцiацiї;
пропонувати кандидатури до складу керiвних органiв Асоцiацiї; отримувати повну i достовiрну
iнформацiю з питань дiяльностi Асоцiацiї; в будь-який час добровiльно вийти з Асоцiацiї в
порядку передбаченому цим Статутом; представляти за дорученням iнтереси Асоцiацiї в
будь-яких органах та органiзацiях; звертатись до органiв управлiння Асоцiацiї iз запитами,
заявами та отримувати вiдповiдi на них; користуватись пiдтримкою Асоцiацiї при захистi своїх
прав та законних iнтересiв у вiдносинах з дiловими партнерами, органами державної влади та
управлiння, а також у налагодженi контактiв з iноземними партнерами; одержувати вiд
Асоцiацiї в установленому порядку iнформацiю, пов'язану з своїми iнтересами. Члени Асоцiацiї
мають iншi права, передбаченi чинним законодавством України. Всi права членiв Асоцiацiї
реалiзуються ними з урахуванням визначених цим Статутом обмежень та у передбаченому цим
Статутом порядку. Обов'язки членiв Асоцiацiї: дотримуватись вимог Статуту та виконувати
рiшення керiвних органiв Асоцiацiї; приймати активну участь та усiляко сприяти успiшнiй
дiяльностi Асоцiацiї, реалiзацiї її Статутних цiлей та завдань; не допускати дiй, що можуть
завдати Асоцiацiї матерiальної шкоди або нашкодити її репутацiї; своєчасно оплачувати
вступний та членськi внески; на вимогу посадових осiб Асоцiацiї надавати запитувану
iнформацiю окрiм випадкiв, коли така iнформацiя є комерцiйною або банкiвською таємницею,
або ж вважається конфiденцiйною iнформацiєю. З метою забезпечення належного фiнансування
дiяльностi Асоцiацiї, члени Асоцiацiї сплачують вступний, членськi та iншi цiльовi внески.
Розмiр вступного внеску визначається Загальними зборами Асоцiацiї. Розмiр членських внескiв
визначається Радою Асоцiацiї на пiдставi затвердженого нею Положення про порядок
визначення розмiру членських внескiв. Затверджений Радою Асоцiацiї порядок сплати
членських внескiв доводиться до вiдома членiв Асоцiацiї шляхом його опублiкування на
офiцiйному сайтi Асоцiацiї. Членськi внески вносяться щоквартально. АТ "ЮНЕКС БАНК" бере
участь у дорадчих засiданнях асоцiацiї, в обговореннях та висловленнi пропозицiй щодо
актуальних питань, що виникають в дiяльностi банкiв, та з приводу проектiв нормативних та
законодавчих актiв уповноважених органiв влади.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (ФГВФО) (реєстрацiя за номером
№162 вiд 5 листопада 2002 р.), Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Сiчових Стрiльцiв, 17, м.
Київ, 04053. ФГВФО створений на виконання Указу Президента України вiд 10 вересня 1998
року №996/98. Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного
управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Результати фiнансово-господарської

дiяльностi емiтента не залежать вiд iнших учасникiв асоцiацiї, або iнших об'єднань пiдприємств.
Нацiональна платiжна система "ПРОСТIР" - це система роздрiбних платежiв, у якiй розрахунки
за товари та послуги, отримання готiвки та iншi операцiї з нацiональною валютою здiйснюються
за допомогою електронних платiжних засобiв, а саме платiжних карток ПРОСТIР. Платiжна
система "ПРОСТIР" створена Нацiональним банком України. Повна назва системи ПРОСТIР Нацiональна платiжна система "Український платiжний простiр". До ребрендингу, проведеного
у 2016 роцi, платiжна система ПРОСТIР мала назву Нацiональна система масових електронних
платежiв (скорочено НСМЕП). АТ "ЮНЕКС БАНК" є номiнальним учасником цiєї нацiональної
платiжної системи.
Мiжнародна платiжна система VISA International - провiдна мiжнародна платiжна система,
дiяльнiсть якої роздiлена на 6 регiонiв i Україна значиться в регiонi Центральної й Схiдної
Європи, Близького Сходу й Африки з головним офiсом у Лондонi. АТ "ЮНЕКС БАНК" є
асоцiйованим членом цiєї платiжної системи i має право на емiсiю платiжних карток класу VISA
Electron, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum.
Мiжнародна платiжна система MasterCard Worldwide - одна з найбiльших мiжнародних
платiжних систем свiту. АТ "ЮНЕКС БАНК" має статус приниципала зазначеної МПС. До
набуття статусу асоцiйованого учасника АТ "ЮНЕКС БАНК" був афiлiйованим членом даної
платiжної системи, надаючи послуги з емiсiї та обслуговування латiжних карток MasterCard
Debit World та MasterCard Black Edition.
Банк є учасником Української Асоцiацiї користувачiв та членiв SWIFT УкрСВIФТ.
Мiсцезнаходження: вул.Обсерваторна, 21А, Київ, 04053.
Асоцiацiя об'єднує на добровiльних засадах юридичних осiб, якi є банкiвськими та/або
фiнансовими установами-користувачами мiжнародної системи обмiну платiжними
повiдомленнями SWIFT та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Українська
Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року, мiсцезнаходження: вул.
Обсерваторна, 21-А, м. Київ. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори. Керування
дiяльнiстю Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять представники членiв та
користувачiв СВIФТ в Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою
дирекцiєю УкрСВIФТ, основними напрямками якої є: опис дiяльностi Асоцiацiї: iнформування
членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та комунiкацiй;
формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на
Українi; представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та
користувачами СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах; координацiя
фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов'язаних з роботою у СВIФТ;
спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ; прийняття участi у розробцi нових фiнансових
стандартiв, iнформування фiнансових органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних
органiв, якi стосуються передачi фiнансової iнформацiї; органiзацiя навчання та проведення
обмiну досвiдом роботи у СВIФТ; органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи
нацiональних груп членiв та користувачiв СВIФТ на Українi; органiзацiя процедур ввозу-вивозу,
замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання. АТ "ЮНЕКС БАНК" є корпоративним
членом Асоцiацiї. Мотиви участi: Приєднання до мiжнародної системи обмiну платiжними
повiдомленнями S.W.I.F.T., можливiсть отримувати актуальну iнформацiю про тенденцiї
розвитку фiнансових технологiй та комунiкацiй, разом з iншими членами та користувачами
мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. розробляти та
впроваджувати новi фiнансовi стандарти на Українi. Строк участi: безстроковий.
Асоцiацiя "ЄМА". Мiсцезнаходження - вул. Каховська, 58, мiсто Київ, 02005.

Асоцiацiя "ЄМА" була створена в 1999 роцi як об'єднання українських банкiв-членiв
мiжнародної платiжної системи Europay, але вже через кiлька рокiв стала ассоцiацiєю членiв
обох мiжнародних платiжних систем - Visa та Mastercard. Вже бiльше 20 рокiв працює для того,
щоб зробити використання безготiвкових платiжних iнструментiв та технологiй при розрахунках
i кредитуваннi в Українi невiд'ємним елементом фiнансової культури, таким же зручним та
звичним, як в країнах G-7 i ЄС.
Разом з регуляторами ринку Асоцiацiя формує законодавчу i нормативну основу, а також,
нацiональну програму платежiв, що забезпечує можливiсть членам Асоцiацiї - банкам i
компанiям розвивати безпечну iнфраструктуру випуску та обслуговування платiжних
iнструментiв та сервiсiв, пiдвищувати прибутковiсть свого бiзнесу, а споживачам платiжних
послуг - комфортно i з задоволенням використовувати платiжнi iнструменти i сервiси для
розрахункiв в Українi та за кордоном. Основними цiлями є:
-проведення рiвня безготiвкових платежiв i супутнього їм роздрiбного кредитування в Українi
до середньо-європейського рiвня, з успiхами в окремих проектах на рiвнi провiдних країн
регiону, в частинi загальної частки безготiвкових розрахункiв в витратах домогосподарств;
-забезпечення українським учасникам ринку i споживачам фiнансових послуг найнижчого
порогу галузевого рiвня втрат вiд платiжного, кредитного та кiбершахрайства;
-залучення активних українських споживачiв i бiльшостi галузевих ЗМI до використання
iнформацiї Асоцiацiї, що дозволяє безпечно i ефективно використовувати ключову
iнфраструктуру, продукти i послуги учасникiв платiжно-кредитного ринку.
Асоцiацiя "Українське об'єднання лiзингодавцiв". Мiсцезнаходження: Залiзничне шосе, 6, Київ,
Україна, 02000. Мiсiєю Асоцiацiї є створення передумов та пiдтримка iнфраструктури
фiнансового лiзингу та операцiйної оренди всiх видiв основних засобiв в Українi
Європейська Бiзнес Асоцiацiя. Мiсцезнаходження: вул. Московська 8, м. Київ, 01029.
Асоцiацiя була заснована в 1999 роцi за пiдтримки Європейської Комiсiї в Українi. З того часу
Асоцiацiя виросла до найбiльш впливового та найчисельнiшого об'єднання бiзнесу в Українi.
Дiяльнiсть Асоцiацiї спрямована на те, щоб дати можливiсть компанiям - учасникам Асоцiацiї
спiльними зусиллями вирiшувати важливi для iнвестицiйного клiмату України питання з метою
покращення iндустрiї, суспiльства, економiки та країни в цiлому.
ПАУРКД (ПАРД) - Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв є
професiйним об'єднанням на фондовому ринку України. Мiсцезнаходження: вул. Євгена
Сверстюка, 19, офiс 311, Київ, Україна, 02002. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє
iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2017 роцi
ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної
дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, а на початку 2015 року отримала додатково статус СРО з
торгiвлi цiнними паперами.
В рамках об'єднання дiють Комiтет з питань фiнансового монiторингу, Комiтет з питань
корпоративного управлiння. Крiм того, ПАРД веде Ренкiнги професiйних учасникiв, здiйснює
Третейський розгляд спорiв та бере участь у розробцi профiльного законодавства.
Протягом всього перiоду роботи Асоцiацiї, її представники беруть участь у розробцi низки
профiльних нормативно-правових актiв: вiд законiв до актiв рекомендацiйного характеру з
питань депозитарної дiяльностi, торгiвлi цiнними паперами, iноземного iнвестування,
фiнансового монiторингу, корпоративного управлiння, розкриття iнформацiї, захисту
персональних даних та протидiї фiнансуванню тероризму. ПАРД регулярно проводить
науково-освiтнi та науково-практичнi заходи з рiзних аспектiв професiйної дiяльностi учасникiв

фондового ринку. Представники Асоцiацiї входять до консультативно-дорадчих органiв при
органах державної влади. Фахiвцi Асоцiацiї є постiйними учасниками Комiтетiв та робочих груп
при НКЦПФР, Державного комiтету фiнансового монiторингу, Державного комiтету з питань
регуляторної полiтики i пiдприємництва, Антимонопольного комiтету України.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Протягом звiтного року емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основними принципами облiкової полiтики Банку є:
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату
звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв; доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв; - безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань здiйснюється, виходячи з
припущення, що банк є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому;
- зрозумiлiсть - з цiєю метою припускається, що користувачi облiкової iнформацiї та фiнансової
звiтностi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i
прагнуть вивчати iнформацiю з достатньою ретельнiстю;
- доречнiсть - щоб бути корисною, iнформацiя має бути доречною, вiдповiдати потребам
користувачiв пiд час прийняття ними економiчних рiшень; на доречнiсть iнформацiї впливають
її характер та суттєвiсть;
- суттєвiсть - iнформацiя є суттєвою, якщо неврахування її або неправильне вiдображення може
вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових звiтiв;
- достовiрнiсть - у фiнансових звiтах вiдображається вся iнформацiя, яка може бути використана
керiвництвом Банку, iнвесторами чи iншими користувачами для прийняття рiшень; iнформацiя
повинна бути достовiрною, тобто вiльна вiд суттєвих помилок та упередженостi, вiдображати
дiйсний стан справ;
- правдиве подання - щоб бути достовiрною, iнформацiя має правдиво вiдображати операцiї й
iншi подiї, якi вона розкриває, або, як очiкується, зможе розкрити, з необхiдними поясненнями в
примiтках про правила оцiнки активiв i пасивiв; операцiї повиннi вiдповiдати змiсту статей
фiнансових звiтiв;
- превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi
вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
- нейтральнiсть - щоб бути достовiрною, iнформацiя, яка мiститься у фiнансових звiтах, має бути
нейтральною, тобто вiльною вiд упередженостi;
- обачнiсть означає застосування в облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/ або
дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/ або витрати не занижуватимуться; - повне
висвiтлення означає, що усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках
бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв;
фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та результати потенцiйнi

наслiдки операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються на її основi;
- зiставнiсть - облiкова полiтика Банку, принциповi правила бухгалтерського облiку не
змiнюються (за виключенням випадкiв, якi випливають зi змiн в законодавчiй та
нормативно-правовiй базi), що забезпечує можливiсть порiвняння показникiв фiнансових звiтiв
рiзних звiтних перiодiв; - автономнiсть - активи та зобов'язання Банку мають бути вiдокремленi
вiд активiв i зобов'язань власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте
майно та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Банку;
- прийнятнiсть вхiдного балансу - залишки за балансовими рахунками на початок звiтного
перiоду повиннi вiдповiдати залишкам за ними на кiнець попереднього звiтного перiоду;
- конфiденцiйнiсть- iнформацiя, вiдображена у звiтностi, не повинна негативно впливати на
iнтереси Банку, але має представляти весь її обсяг, що вимагається чинним законодавством та
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;
- iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком
немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу.
Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк Банку i складається фiнансова
звiтнiсть є нацiональна валюта України - гривня. Амортизацiйнi вiдрахування по основних
засобах та нематерiальних активах нараховуються щомiсячно, з використанням прямолiнiйного
методу, виходячи з термiну корисного використання необоротних активiв. Амортизацiя
основних засобiв не припиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї та добудови,
дообладнання та консервацiї цих активiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв
припиняється на одну з двох дат, що настає ранiше: або на дату переведення активiв до категорiї
активiв, що утримуються для продажу, або на дату припинення визнання активiв. Протягом року
метод амортизацiї залишається незмiнним. Наприкiнцi кожного звiтного року, пiд час
проведення щорiчної iнвентаризацiї необоротних активiв, методи нарахування амортизацiї
основних засобiв та нематерiальних активiв переглядаються на вiдповiднiсть економiчним
вигодам, що очiкує отримати Банк вiд їх застосування.
Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi iнших операцiйних i
адмiнiстративних витрат у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi
витрати пiдлягають капiталiзацiї. По малоцiнних необоротних матерiальних активах амортизацiя
нараховується в розмiрi 100% вартостi у першому мiсяцi експлуатацiї.
Вартiсним критерiєм для визнання основних засобiв в балансi є сума, що перевищує 20 000 грн.
Амортизацiя не нараховується на незавершене будiвництво, а також на землю. Для визначення
вартостi запасiв при їх вiдпуску в експлуатацiю та iншому вибуттi використовуються наступнi
методи: метод iдентифiкованої собiвартостi одиницi запасiв, що передбачає ведення записiв за
кожною одиницею придбаних, переданих в експлуатацiю запасiв (за iдентифiкованою вартiстю
оцiнюються запаси, що не можуть замiнювати один одного); метод ФIФО - вартiсть перших за
часом надходжень запасiв - перше надходження - перший видаток, що передбачає, що цiнностi,
якi надiйшли на склад першими, першими i передаються у разi вiдпуску в експлуатацiю. Для
всiх одиниць запасiв матерiальних цiнностей, що мають однакове призначення та однаковi
умови використання, застосовується лише один iз наведених методiв. Для ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнструменти Фiнансовi
iнструменти розкриваються у фiнансовiй звiтностi за оцiнкою, яка грунтується на основi
бiзнес-моделi та характеристик грошових потокiв, передбачених договором:
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою 3вартiстю з вiдображенням результатiв
переоцiнки в прибутку або збитку (окремо тi, що визначенi такими при первiсному визнаннi
та окремо такi, що обов'язково оцiнюються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти"). За такими активами отриманi прибутки або збитки розкриваються
в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд як чистi прибутки або чистi збитки;
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки у сукупному доходi.

фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. За такими активами
оцiнюються чистi прибутки або збитки;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. За такими активами
оцiнюються чистi прибутки або збитки;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки в прибутку або збитку. За такими зобов'язаннями в звiтi про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд наводиться окремо сума прибутку або збитку, визнаного в iншому
сукупному доходi, а також сума, визнана у прибутку або збитку.
Детальна iнформацiя щодо обраної емiтентом облiкової полiтики розкрита у Примiтцi
"Принципи облiкової полiтики" фiнансової звiтностi за 2021 рiк, що складена Банком вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) станом на 31.12.2021 р
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Iнформацiя про господарську дiяльнiсть емiтента
Основним видом послуг, що надає емiтент, є кредитування суб'єктiв господарської дiяльностi та
фiзичних осiб: загальний обсяг кредитiв наданих клiєнтам станом на 01.01.2022р. (без
врахування нарахованих процентiв) склав 202 млн.грн., середньорiчний обсяг портфеля за 2021
рiк (без врахування нарахованих процентiв) склав 158 млн.грн., обсяг нарахованих процентних
доходiв склав 43 млн.грн., або 25% загальних доходiв за рiк, середньорiчна доходнiсть (цiна)
склала 27% рiчних. У 1 кварталi 2021 року здiйснено продаж проблемного кредитного портфелю
фiзичних осiб на загальну суму 105 млн.грн. за 4,9 млн.грн. Пiсля змiни власникiв Банк залучив
субординований борг у сумi 100млн.грн. та вiдновив кредитування в роздрiбному та
корпоративному сегментах з впровадженням нових банкiвських продуктiв.
Iснуючий профiцит лiквiдностi Банк активно розмiщував в ОВДП та депозитнi сертифiкати
НБУ: середньорiчний обсяг портфеля за 2021 рiк (без врахування нарахованих процентiв) склав
776 млн.грн., обсяг нарахованих процентних доходiв склав 79 млн.грн., або 45% загальних
доходiв за рiк, середньорiчна доходнiсть (цiна) склала 10,2% рiчних. Крiм того, обсяг комiсiйних
доходiв за наданi клiєнтам послуги фiнансового характеру за 2021 рiк склав 31 млн.грн., або
17,7% загальних доходiв. У зв'язку iз змiною клiєнтської бази скоротився обсяг транзакцiйного
бiзнесу (Банк перезапустив сервiс у лютому 2022 року), а також надходження за непроцентними
доходами (торговими та комiсiйними).
Основним прiоритетом дiяльностi Банку на найближчi роки визначено розвиток унiверсальної
моделi бiзнесу - великого та середнього корпоративного бiзнесу, обслуговування роздрiбних
клiєнтiв та приватних пiдприємцiв.
Стан галузi. На функцiонування банкiвського сектора України в 2021 роцi впливали,

насамперед, ескалацiя конфлiкту росiєю, рiзке зростання цiн на енергоносiї, поширення нового
штаму коронавiрусу, коливання курсу нацiональної валюти та iнфляцiйнi процеси, стан
економiки, змiни в банкiвському законодавствi та рiзних галузях економiки. Офiцiйний курс
нацiональної валюти девальвував у порiвняннi з початком 2021 року з 28,27 грн. до 28,39 за
долар США. Пiсля кризового падiння пiдприємства багатьох галузей наростили прибутки, перш
за все, через високi цiни на продукцiю. Це полiпшило їхню платоспроможнiсть та знизило
боргове навантаження.Через зростання облiкової ставки НБУ з 6% до 9% та вищу конкуренцiю
за довшi ресурси банки змушенi пiдвищувати ставки за строковими коштами. Кредитнi ставки
протягом року здебiльшого знижувалися, перш за все за кредитами малому, середньому та
мiкробiзнесу та за iпотечними кредитами. Тож чиста процентна маржа банкiв помiрно
скорочувалася. Ця тенденцiя збережеться.
У лютому 2022 року напад росiї суттєво змiнив умови функцiонування банкiвського сектору.
Своєчаснi кроки банкiв та НБУ для забезпечення безперебiйної роботи фiнустанов та системи
електронних платежiв дали змогу пройти першi мiсяцi вiйни з помiрними втратами для
фiнансового сектору. Надалi головним фактором впливу на фiнансовий стан банкiв буде
реалiзацiя кредитного ризику, що суттєво знизить капiтал банкiв. Проте НБУ не
застосовуватиме до банкiв заходiв впливу за недотримання вимог до капiталу та лiквiдностi пiд
час воєнного стану, а пiсля його завершення надасть достатньо часу для вiдновлення стiйкостi.
Вплив бойових дiй та економiчного спаду на якiсть кредитiв розтягнеться в часi. Тож остаточнi
обсяги втрат вiд погiршення обслуговування позик можна визначити лише з часом. Поточна
ситуацiя потребує вiд банкiв ретельної оцiнки фiнансового стану боржникiв, виваженого
використання iнструментiв кредитних канiкул та своєчасної реструктуризацiї позик для клiєнтiв,
якi цього потребують. Водночас фiнустанови мають зберiгати консервативнi пiдходи до оцiнки
ризикiв та вiдображати справжнiй стан кредитного портфеля у звiтностi. Помiрний попит на
банкiвськi продукти, погiршення якостi кредитного портфеля та вiдповiдне зниження доходiв
банкiв посилить ризики прибутковостi. Фiнустанови мають пристосувати свої бiзнес-моделi до
роботи в умовах значного економiчного спаду, зберiгаючи операцiйну ефективнiсть. Нинi її,
серед iншого, забезпечує низька вартiсть фондування. Завдяки тому, що не було суттєвих
вiдпливiв коштiв, фiнустановам майже не довелося пiдвищувати депозитнi ставки. Проте змiна
структури фондування надалi може посилювати процентнi ризики. Для стабiлiзацiї валютного
ринку НБУ запровадив численнi обмеження та зафiксував обмiнний курс до долара США.
Напрямки розвитку. У 2021 роцi прiоритетним напрямом дiяльностi Банку була стабiлiзацiя
клiєнтської бази малого та середнього корпоративного бiзнесу та активне нарощування
клiєнтської бази роздрiбного бiзнесу. У 2021 роцi Банк оновив стратегiю розвитку з
використанням унiверсальної бiзнес-моделi (розвиток великого та середнього корпоративного
бiзнесу, обслуговування роздрiбних клiєнтiв та приватних пiдприємцiв). Банком було
розроблено ряд нових продуктiв (онлайн-кредит, фiнансовий лiзинг, гарантiйнi операцiї),
проводились заходи по просуванню мобiльного та iнтернет-банкiнгу, значно покращено умови
обслуговування роздрiбних клiєнтiв. Банк здiйснює заходи щодо розширення своєї дiяльностi, а
саме розробку та впровадження нових банкiвських продуктiв, якi вiдповiдатимуть потребам та
iнтересам клiєнтiв. Протягом 2021 року АТ "ЮНЕКС БАНК" пропонував клiєнтам увесь спектр
банкiвських продуктiв та послуг: Розрахунково-касове обслуговування, у тому числi з
використанням системи дистанцiйного обслуговування "Клiєнт-банк"; Розмiщення вiльних
коштiв на депозитних рахунках; Кредитування короткострокове та довгострокове, у тому числi
у формi овердрафт; Фiнансовий лiзинг, Документарнi операцiї, у тому числi банкiвськi гарантiї;
Операцiї з цiнними паперами; Оренда iндивiдуальних банкiвських сейфiв; Реалiзацiя програм
виплати заробiтної плати на платiжнi картки (заробiтнi проекти), встановлення банкоматiв на
територiї пiдприємств; Iнформацiйно-консультацiйнi послуги; Операцiї з дорогоцiнними
металами. Проводяться активнi роботи з оновлення дiючих та вiдкриття нових вiддiлень Банку.
В майбутньому планується продовжити розвиток Банку як надiйної унiверсальної фiнансової
установи з фокусом на розширення цифрового роздрiбного банкiнгу при збереженнi

традицiйного кредитування готiвкою. Банк не має дочiрнiх пiдприємств. Основними каналами
збуту є регiональна мережа, дистанцiйнi канали продажу, мережа Iнтернет.
Зважаючи на обставини воєнного стану в Українi, Банк вжив максимум заходiв для збереження
лiквiдностi, щоб це не торкнулося його клiєнтiв та визначив для себе як основну мету утримання поточної клiєнтської бази, мiнiмiзацiя темпiв зниження доходiв вiд банкiвських
продуктiв та операцiй, вихiд в новi клiєнтськi сегменти та нiшi, збiльшення соцiальної складової
через спрощення доступу населення до своїх продуктiв через дистанцiйнi канали та надання
продуктiв та сервiсiв, якi дозволяють постраждалим верствам населення отримувати фiнансову
допомогу.
Основнi ризики 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, а також шляхом встановлення
лiмiтiв ризику, стрес - тестування та iнших заходiв внутрiшнього контролю. Процес управлiння
ризиками має вирiшальне значення для пiдтримання стабiльної дiяльностi Банку, i кожен
окремий спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за ризики, що пов'язанi з виконанням
обов'язкiв.
Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється стосовно кредитного ризику, ризику
лiквiдностi, ринкового ризику (який включає оцiнку iнструментiв чутливих до змiни курсiв
iноземних валют, процентних ставок, вартостi фiнансових iнструментiв), процентного ризику
банкiвської книги та операцiйного i комплаєнс-ризику.
Функцiї управлiння ризиками розподiленi мiж Наглядовою радою Банку, Правленням та
комiтетами Правлiння, 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 iнформацiйної безпекою та iншi комiтети. Пiдроздiли Департаменту ризикiв
забезпечують аналiтично - методологiчну основу управлiння ризиками, вiдповiдають за
впровадження та проведення процедур, пов'язаних iз управленням ризиками, з метою
забезпечення незалежних процесiв контролю. Представник Департаменту управлiння ризиками
входить до складу комiтетiв Правлiння iз правом "Вето". На рiвнi структурних пiдроздiлiв Банку
також забезпечується збiр повної, достовiрної та оперативної iнформацiї в системi оцiнки
ризикiв i звiтностi про ризики. Вiддiл внутрiшнього аудиту перiодично проводить аудит
процесiв управлiння ризиками, пiд час якого перевiряється як достатнiсть процедур, так i
виконання цих процедур. Вiддiл внутрiшнього аудиту обговорює результати проведених
перевiрок i подає свої висновки та рекомендацiї Наглядовiй Радi i Правлiнню Банку. Банк
органiзовує систему управлiння ризиками, яка грунтується на розподiлi обов'язкiв мiж
пiдроздiлами банку iз застосуванням моделi трьох лiнiй захисту: перша лiнiя - на рiвнi
бiзнес-пiдроздiлiв банку та пiдроздiлiв пiдтримки дiяльностi банку. Цi пiдроздiли приймають
ризики та несуть вiдповiдальнiсть за них i подають звiти щодо поточного управлiння такими
ризиками; друга лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу з управлiння ризиками та пiдроздiлу контролю за
дотриманням норм (комплаєнс); третя лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту щодо
перевiрки та оцiнки ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками. Оцiнка ризикiв
Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як передбачуванi збитки, що,
ймовiрно, виникнуть за звичайних обставин, так i непередбачуванi збитки, що є попередньою
оцiнкою максимальних фактичних збиткiв на основi статистичних та експертних моделей. У
моделях використовуються ймовiрностi, iсторичнi данi,скоригованi для вiдображення поточного

економiчного середовища. Банк також вiдпрацьовує сценарiї найгiрших випадкiв
(стрес-сценарiї), що можуть настати у разi надзвичайних подiй. Оперативне управлiння
ризиками здiйснюється, зокрема шляхом введення ключових показникiв ризику та встановлення
лiмiтiв (обмежень) щодо кожного виду ризику i процедури ескалацiї порушень лiмiтiв ризикiв з
урахуванням визначеного ризик-апетиту та зважаючи на результати стрес-тестування i оцiнки
поточного стану ризикiв. Лiмiти вiдображають бiзнес-стратегiю та ринкове середовище Банку, а
також рiвень ризику, який Банк готовий прийняти. Крiм цього, Банк контролює та оцiнює
загальну здатнiсть протистояти ризикам стосовно сукупного впливу ризикiв усiх типiв та в усiх
видах дiяльностi. Iнформацiя, отримана за всiма видами дiяльностi, вивчається та обробляється з
метою аналiзу, контролю та виявлення ризикiв на раннiх етапах. Ця iнформацiя подається на
розгляд Наглядової ради Банку, Правлiння, Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку,
Кредитному комiтету Банку та керiвникам вiдповiдних пiдроздiлiв. На постiйнiй основi
складаються звiти стосовно ризику лiквiдностi, кредитного, рикових, процентного i
операцiйного ризикiв. Система лiмiтiв включає показники (у т.ч. за бiльш жорсткими вимогами
у порiвняннi з економiчними нормативами встановленими Нацiональним банком України)
зокрема: мiнiмального обсягу капiталу, його адекватностi, рiвня кредитного ризику на 1-го
контрагента, великих контрагентiв, пов'язаних осiб, рiвнiв максимальної концентрацiї за
вкладниками, вiдкритих валютних позицiй, вартостi пiд ризиком вiдкритих позицiй, рiвня
розривiв мiж вимогами та зобов'язаннями у т.ч. чутливими до змiни процентної ставки, рiвнiв
резервування, проблемної заборгованостi, бланкового кредитування, ключових показникiв
операцiйних ризикiв та якi контролюються на постiйнiй основi iз щомiсячним розглядом на рiвнi
Комiтетiв Правлiння/ Правлiння/ Наглядової ради.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом звiтного перiоду Банк здiйснив продаж власної нерухомостi у зв'язку з намiром
змiнити мiсце знаходження головного офiсу Банку та ряду його вiддiлень. В результатi
реалiзацiї цих намiрiв Банк змiнив юридичну адресу та уклав довгостроковi договори
оперативної оренди примiщень, що є оптимальними для розташування головного офiсу та його
Центрального вiддiлення у м. Києвi за площею, плануванням, оснащенням та територiальним
мiсцезнаходженням. Примiщення розташованi в мiстi дiлової активностi, розвинутої
транспортної iнфраструктури, поряд з лiнiєю метрополiтену, мають зручний пiд'їзд для
спiвробiтникiв та вiдвiдування клiєнтами.
Крiм того, аналогiчний продаж власної нерухомостi з перемiщенням вiддiлень в орендованi
примiщення був здiйснений в мiстах Днiпро та Кривий Рiг.
Суми вiдчужених необоротних активiв протягом 2021 року склала 34,4 млн.грн.
Основнi придбання активiв за останнi п'ять рокiв переважно представленi нематерiальними
активами, зокрема капiтальними вкладеннями в спецiалiзоване банкiвське програмне
забезпечення та iншу лiцензiйну програмну продукцiю. Однак, протягом останнього звiтного
року, Банком активно здiйснювалися капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби та iншi матерiальнi
необоротнi активи, пов'язанi з розширенням регiональної мережi. Такi вкладення склали в 2021
роцi близько 11,0 млн.грн. В найближчому майбутньому Банк планує продовжувати
здiйснювати iнвестицiї, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, у значних обсягах.
Вкладення в iнвестицiї, що пов'язанi з придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв,
в основному, спрямованi на вiдкриття нових вiддiлень внаслiдок намiру розширення
присутностi Банку в регiонах, оновлення комп'ютерного обладнання та програмного
забезпечення. На 2022 рiк такi вкладення запланованi на рiвнi близько 15,0 млн. грн. Зазначенi
витрати фiнансуються банком за рахунок власних джерел, а не запозичених коштiв.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв Банку належать основнi засоби виробничого призначення:
- будинки, споруди - примiщення, що орендуються Банком (активи з права користування ) та
використовуються для забезпечення адмiнiстративної дiяльностi;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
- iншi основнi засоби;
- iншi необоротнi матерiальнi активи, в тому числi вартiсть полiпшень (завершених капiтальних
iнвестицiй) в орендованi примiщення.
Основнi засоби невиробничого призначення та iнвестицiйна нерухомiсть - вiдсутнi.
Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в повному обсязi, знаходяться у
виробничих примiщеннях чи поза ними в залежностi вiд об'єкта, що експлуатується, за адресами
розташування головного офiсу Банку та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Дiяльнiсть
Банку не пов'язана з дiяльнiстю, що має прямий зв'язок або наслiдки на навколишнє середовище
та екологiчний стан. Вiдповiдно, екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi
активiв Банку, суттєвого впливу не мають. Банк здiйснює капiтальнi вкладення в основнi засоби
та нематерiальнi активи з метою вдосконалення бiзнес-процесiв та розвитку мережi продажiв,
забезпечення дiяльностi Банку та розвитку цифрових та iнформацiйних технологiй. Обмежень,
стосовно використання основних засобiв та нематерiальних активiв станом на 31 грудня 2021
року немає. Оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв станом на 31
грудня 2021 року не має.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Дiяльнiсть Банку достатньо врегульована законодавчо, зокрема Законом України "Про
акцiонернi товариства", Законом України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть",
нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб та знаходиться у високiй ступенi залежностi вiд законодавчих або економiчних
обмежень. На функцiонування емiтента впливають, насамперед, процеси в вiтчизнянiй
банкiвськiй системi, грошово-кредитна i фiскальна полiтика в країнi, стан економiки, змiни в
банкiвському законодавствi та рiзних галузях економiки, рiвень довiри з боку рiзних груп
iнвесторiв та наявнiсть платоспроможного попиту на банкiвськi кредити, а також стан свiтових
ринкiв. Найiстотнiший вплив на розвиток емiтента грошово-кредитна i валютна полiтика уряду,
стабiлiзацiя полiтичної ситуацiї в країнi, негативнi процеси в вiтчизнянiй банкiвськiй системi,
динамiка споживчої iнфляцiї та її складових щодо збереження iнфляцiйного тиску, та подiї на
свiтових фiнансових ринках. На дiяльнiсть емiтента серед iншого впливає також нестабiльнiсть
та колiзiйнiсть норм чинного законодавства України. Крiм цього, дiяльнiсть Банку залежить вiд
змiн законодавства, пiдходiв до регулювання дiяльностi. Банк у своїй дiяльностi прикладає
максимальних зусиль для дотримання вимог чинного законодавства України iз збереженням
балансу прав та iнтересiв акцiонерiв, вкладникiв, клiєнтiв, кредиторiв, контрагентiв та самого

Банку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Станом на 01.01.2022 структура фiнансування дiяльностi емiтента наступна:
Ресурси
Обсяг, тис.грн
Структура
Кошти клiєнтiв*
1 325 760,83
68,3%
Кошти ДIУ*
3 148,33
0,2%
Iншi зобов'язання 149 833,2
7,7%
Власний капiтал
192 727,61
9,93%
ВСЬОГО
1 940 671,57
100,0%
*без врахування нарахованих процентiв
Основним джерелом фiнансування є залученi кошти клiєнтiв (68,3%) як на умовах строкових
депозитних вкладiв, так i у виглядi залишкiв на поточних рахунках. Значну частину у пасивах
емiтента займає власний капiтал - 9,93%. Рiвень капiталiзацiї достатнiй. Нормативи
Нацiонального банку України щодо рiвня капiталiзацiї та лiквiдностi виконуються. На даний
момент Банк продовжує роботу над збереженням та нарощуванням клiєнтської бази,
стабiлiзацiєю обсягу залучених ресурсiв, збiльшення їх строковостi та зниження вартостi
залучення. Важливим напрямком роботи також є пiдвищення рiвня диверсифiкацiї ресурсної
бази.
Банк вiдповiдає вимогам щодо достатностi капiталу. Так, за станом на 01.01.22 регулятивний
капiтал (РК) становив 277,577 млн. грн. при мiнiмальних вимогах не менше 200 млн. грн. При
цьому, адекватнiсть капiталу (характеризує обсяги активiв зважених на ризик по вiдношенню до
РК) становила 57,03%, що значно перевищує нормативнi вимоги - не менше 10%. Рiвень
лiквiдностi Банку є високим, що пiдтверджується значенням економiчних нормативiв
лiквiдностi: короткострокової - 100,4% (не менше 60%), коефiцiєнта покриття лiквiднiстю за
всiма валютами (LCRвв) - 224,94%, коефiцiєнта покриття лiквiднiстю в iноземнiй валютi
(LCRiв) - 272,15%. Банком здiйснюються заходи щодо пiдтримання лiквiдностi на високому
рiвнi, зокрема з урахуванням обраної полiтики щодо управлiння спiввiдношення повернення мiж
вимогами та зобов'язаннями, пiдтримання визначеного обсягу високолiквiдних коштiв, вимог до
якостi позичальникiв та роботi з вкладниками клiєнтами Банку.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2021 Банк не має зобов'язань за укладеними та не виконаними договорами.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя АТ "ЮНЕКС БАНК" направлена на побудову унiверсального банку з фокусом на
сегментi споживчого кредитування з основними продуктами, що реалiзованi на карткових
технологiях, та концентрацiєю на дистанцiйних каналах продажу.
Основнi завдання, якi стоять перед
Банком: розвиток роздрiбного та корпоративного
бiзнес-сегментiв; оптимiзацiя обсягiв та структури активiв та прибутку Банку; використання
сучасних технологiй - надання гарантовано якiсного банкiвського обслуговування; зважений
фiнансовий менеджмент пiд час формування i управлiння структурою активiв та пасивiв,
ефективне управлiння спiввiдношенням окремих джерел та видiв зобов'язань, формування
оптимальної структури балансу, пiдвищення платоспроможностi та змiцнення фiнансової
стiйкостi банку; диверсифiкацiя дiяльностi на рiзних напрямках з метою зниження рiвня

банкiвських ризикiв; зважена цiнова (тарифна) полiтика пiд час впровадження банкiвських
продуктiв та послуг на ринок; полiтика вiдкритостi i прозоростi для клiєнтiв; забезпечення умов
дiяльностi Банку як стабiльного фiнансового iнституту; концентрацiї на цiльових сегментах
ринку для кожного виду дiяльностi; оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi регiональної
мережi та дистанцiйних продажiв.
Прямуючи до максимальної вiдкритостi, Банк вважає за необхiдне оголосити i чiтко
дотримуватися у своїй дiяльностi таких принципiв: Банк орiєнтується на свiтовi стандарти
обслуговування клiєнтiв i рiвною мiрою цiнує кожного iз них; Банк дотримується законiв,
етичних норм i правил чесного ведення бiзнесу, незаперечно виконує свої зобов`язання i
дорожить своєю репутацiєю; Банк зберiгає нейтралiтет у вiдношеннi полiтичних партiй i
напрямкiв i здiйснює свою дiяльнiсть, насамперед, в iнтересах вкладникiв, клiєнтiв i акцiонерiв;
Банк декларує себе як фiнансовий заклад, що обслуговує клiєнтiв по всiй територiї України.
Банк вiдмовляється вiд участi та фiнансування проектiв, що несуть у собi соцiальну або
екологiчну загрозу для регiонiв України. Розвиваючи новi напрямки дiяльностi, продукти i
послуги, Банк виходить iз принципу розумної обережностi. Банк дорожить своїми
спiвробiтниками i створює умови, в яких кожний працюючий може максимально реалiзувати
свої можливостi. Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним
банкiвських та iнших фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi.
Зважаючи на обставини воєнного стану в Українi, Банк вжив максимум заходiв для збереження
лiквiдностi та визначив для себе як основну мету - утримання поточної клiєнтської бази,
мiнiмiзацiя темпiв зниження доходiв вiд банкiвських продуктiв та операцiй, вихiд в новi
клiєнтськi сегменти та нiшi, збiльшення соцiальної складової через спрощення доступу
населення до своїх продуктiв через дистанцiйнi канали та надання продуктiв та сервiсiв, якi
дозволяють постраждалим верствам населення отримувати фiнансову допомогу. Управлiнський
персонал Банку впевнений, що ситуацiя почне стабiлiзуватися одночасно з вiдновленням
економiки пiсля завершення воєнного стану. Однак з бiльш-меншою вiрогiднiстю неможливо
визначити як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, як це
може вплинути на фiнансовий стан Банку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Галузь в якiй працює емiтент є досить консервативною та характеризується високим рiвнем
контролю та регулювання зi сторони Нацiонального банку України. В зв'язку з цим витрати
емiтента щодо дослiджень та розробок є незначними i обмежуються поточним фiнансуванням
роботи вiдповiдних пiдроздiлiв у штатi Банку та перiодичними маркетинговими дослiдженнями
з мiнiмальним бюджетом.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Основнi показники дiяльностi емiтента у тис. грн. за останнi три роки наступнi:
Показники:
01.01.2020 01.01.2021
01.01.2022
Активи
937 121,2 789 169,8
1 940 671,6
Кред.-iнв.портф. (без нарах.%)
320 575,3 198 356.9
202 269,3
Кошти клiєнтiв (без нарах.%)
629 026,1 515 176,7
1 324 948,4
Власний капiтал
277 911,9 241 351,7
192 727,6
Чистий операцiйний доход
161 679,3 134 894,8
129 488,6
Результат до резервiв
7 322,7
-3 485,3
-38 218,6
Фiнансовий результат.
9 202,5
-36 609,4
-50 355,3

Кiлькiсть вiддiлень
18
18
20
Емiтент пiдтримує стабiльний рiвень чистого операцiйного доходу. При цьому, збiльшення
вiд'ємного фiнансового результату пов'язано iз зростанням адмiнiстративних витрат Банку, в
основному за рахунок збiльшення витрат на персонал та витрат на оновлення та оренду
вiддiлень банку. Фiнансовий стан емiтента стабiльний, рiвень ризику - помiрний.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
учасникiв Банку

Структура

Персональний склад

В пероiд з 01.01.2021 до 15.04.2021
року єдиним акцiонером АТ "ЮНЕКС
БАНК", що мав пряму iстотну участь у
капiталi Банку була Компанiя ВИЗАЙН
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE
INVESTMENTS LTD), що
зареєстрована за законодавством
Республiки Кiпр, сертифiкат про
iнкорпорацiю HE 253408 вiд 06.08.2009,
адреса: Арх. Макарiу III, 155,
ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026,
Лiмасол, Кiпр (Arch. Makariou III, 155
PROTEAS HOUSE, 5th floor P.C. 3036,
Limassol, Cyprus).
В пероiд з 15.04.2021 до 31.12.2021
акцiонерами АТ "ЮНЕКС БАНК", якi
мають у прямому володiннi iстотну
участь у капiталi Банку були:
- Компанiя ДРАГОН КАПIТАЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (DRAGON
CAPITAL INVESTMENTS LIMITED),
реєстрацiйний номер - НЕ 206349,
країна реєстрацiї - Кiпр, якiй належало
75,01% простих iменних акцiй Банку;
- п. Iван Свiтек (Ivan Svitek), якому
належало 24,99% простих iменних
акцiй Банку.

Єдиним акцiонером Банку станом на
15.04.2021 була компанiя ВИЗАЙН
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE
INVESTMENTS LTD), сертифiкат про
iнкорпорацiю HE 253408, яка володiла
292000000 простих iменних акцiй
Банку - 100% вiд статутного капiталу
Банку.
В пероiд з 15.04.2021 до 31.12.2021
акцiонерами АТ "ЮНЕКС БАНК", якi
мають у прямому володiннi iстотну
участь у капiталi Банку були:
- Компанiя ДРАГОН КАПIТАЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (DRAGON
CAPITAL INVESTMENTS LIMITED),
реєстрацiйний номер - НЕ 206349,
країна реєстрацiї - Кiпр, якiй належало
75,01% простих iменних акцiй Банку;
- п. Iван Свiтек (Ivan Svitek), якому
належало 24,99% простих iменних
акцiй Банку.

Станом на 31.12.2021 емiтент мав двох
акцiонерiв.
Структура власностi Банку розкрита на
сайтi Банку за посiланням:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=U
A&id_part=3619
Наглядова рада
Банку

Станом на 01.01.2021 Наглядова рада
дiяла у складi, який було обрано
загальними зборами учасникiв Банку з
19.04.2019 (протокол № 39 вiд
19.04.2019):
всього 5 членiв (2 представики
акцiонера, 3 незалежних).
Протягом звiтного перiоду вiдбулися
наступнi змiни в складi Наглядової

Станом на 01.01.2021 Наглядова рада
дiяла у складi, який було обрано
загальними зборами учасникiв Банку з
19.04.2019 (протокол № 39 вiд
19.04.2019):
Голова Наглядової ради - Свирид
Артем Станiславович (представник
акцiонера Банку компанiї ВИЗАЙН
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE

ради:
Рiшенням єдиного акцiонера
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК", що прийнято 15
квiтня 2021 року (Протокол №6(45) вiд
15.04.2021) з 15.04.2021 обрано новий
склад Наглядової Ради без змiни
структури: всього 5 членiв (2
представики акцiонера, 3 незалежних).
Рiшенням позачергових
Загальних зборiв учасникiв
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК", що вiдбулися 24
травня 2021 року (Протокол №46 вiд
24.05.2021) шляхом кумулятивного
голосування з 24.05.2021 обрано новий
склад Наглядової Ради без змiни
структури: всього 5 членiв (2
представики акцiонера, 3 незалежних).

Правлiння Банку

Структура, що дiяла у перiод з
05.01.2021 до 05.03.2021 мала склад:

INVESTMENTS LTD), сертифiкат про
iнкорпорацiю HE 253408, яка станом на
кiнець звiтного перiоду володiє
292000000 простих iменних акцiй
Банку - 100% вiд статутного капiталу
Банку.
Члени Наглядової ради:
Просенюк Сергiй Миколайович
(представник акцiонера Банку компанiї
ВИЗАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛТД
(WITHINE INVESTMENTS LTD));
Шлапак Станiслав Валерiйович
(незалежний директор);
Луданик Олексiй Олексiйович
(незалежний директор);
Науменко Анатолiй
Миколайович (незалежний директор).
Протягом звiтного перiоду вiдбулися
наступнi змiни в складi Наглядової
ради:
Рiшенням єдиного акцiонера
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК", що прийнято 15
квiтня 2021 року (Протокол №6(45) вiд
15.04.2021) з 15.04.2021 обрано
наступний склад Наглядової Ради:
Голова Наглядової Ради: Баранов Євген
Маркович (представник акцiонера).
Члени Наглядової Ради: Iво Сухi
(представник акцiонера), Мартiн
Пiлєцкi (незалежний директор), Ерiх
Чомор (незалежний директор), Козляр
Андрiй Вiталiйович (незалежний
директор)
Рiшенням позачергових Загальних
зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК", що
вiдбулися 24 травня 2021 року
(Протокол №46 вiд 24.05.2021) шляхом
кумулятивного голосування з
24.05.2021 обрано наступний склад
Наглядової Ради:
Голова Наглядової Ради: Баранов Євген
Маркович (представник акцiонера).
Члени Наглядової Ради: Iво Сухi
(представник акцiонера), Мартiн
Пiлєцкi (незалежний директор), Ерiх
Чомор (незалежний директор), Козляр
Андрiй Вiталiйович (незалежний
директор).

-

У перiод з 05.01.2021 до 05.03.2021:
Дзятко Дмитро Ярославович -

Голова Правлiння; директор
Департаменту продажiв, член
Правлiння; головний бухгалтер, член
Правлiння, начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння (вакансiя).
Структура, що дiяла у перiод з
05.03.2021 до 31.03.2021 мала склад:
Голова Правлiння; директор
Департаменту продажiв, член
Правлiння; головний бухгалтер, член
Правлiння, начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння.
Структура, що дiяла у перiод з
31.03.2021 до 16.04.2021 мала склад:
Голова Правлiння; головний бухгалтер,
член Правлiння, начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння, вiдповiдальний працiвник за
проведення фiнансового монiторингу,
заступник Голови Правлiння, член
Правлiння (вакансiя).
Структура, що дiяла у перiод з
16.04.2021 до 16.06.2021 мала склад:
Голова Правлiння; головний бухгалтер,
член Правлiння, начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння, вiдповiдальний працiвник за
проведення фiнансового монiторингу,
заступник Голови Правлiння, член
Правлiння (вакансiя).
Структура, що дiяла у перiод з
16.06.2021 до 17.11.2021 мала склад:
Голова Правлiння; головний бухгалтер,
член Правлiння, начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння, вiдповiдальний працiвник за
проведення фiнансового монiторингу,
заступник Голови Правлiння, член
Правлiння.
Структура, що дiяла у перiод з
18.11.2021 до 31.12.2021 мала склад:
Голова Правлiння; головний бухгалтер,
член Правлiння, начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння, вiдповiдальний працiвник за
проведення фiнансового монiторингу,
заступник Голови Правлiння, член
Правлiння, директор Департаменту по
роботi з бiзнес-клiєнтами, член
Правлiння.

Голова Правлiння;
Куркумелi Вiра Вiкторiвна директор Департаменту продажiв, член
Правлiння;
Шиманська Свiтлана
Михайлiвна - головний бухгалтер, член
Правлiння;
Вакансiя - начальник
Управлiння фiнансового монiторингу,
член Правлiння.
У перiод з 05.03.2021 до 31.03.2021:
Дзятко Дмитро Ярославович Голова Правлiння;
Куркумелi Вiра Вiкторiвна директор Департаменту продажiв, член
Правлiння;
Шиманська Свiтлана
Михайлiвна - головний бухгалтер, член
Правлiння;
Павлiк Володимир
Миколайович - начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння.
У перiод з 31.03.2021 до 16.04.2021:
Дзятко Дмитро Ярославович Голова Правлiння;
Шиманська Свiтлана
Михайлiвна - головний бухгалтер, член
Правлiння;
Павлiк Володимир
Миколайович - начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння Банку, вiдповiдальний
працiвник за проведення фiнансового
монiторингу.
Вакансiя - заступник Голови
Правлiння, член Правлiння.
У перiод з 16.04.2021 до 16.06.2021:
Iван Свiтек - Голова Правлiння;
Шиманська Свiтлана
Михайлiвна - головний бухгалтер, член
Правлiння;
Павлiк Володимир
Миколайович - начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння Банку, вiдповiдальний
працiвник за проведення фiнансового
монiторингу;
Вакансiя - заступник Голови
Правлiння, член Правлiння.
У перiод з 16.06.2021 до 17.11.2021:
Iван Свiтек - Голова Правлiння;
Шиманська Свiтлана
Михайлiвна - головний бухгалтер, член
-

Правлiння;
Павлiк Володимир
Миколайович - начальник Управлiння
фiнансового монiторингу, член
Правлiння Банку, вiдповiдальний
працiвник за проведення фiнансового
монiторингу;
Карчажкiн Олексiй Євгенович
- заступник Голови Правлiння, член
Правлiння.
У перiод з 18.11.2021 до 31.12.2021:
Iван Свiтек - Голова Правлiння;
Шиманська Свiтлана
Михайлiвна - головний бухгалтер, член
Правлiння;
Павлiк Володимир
Миколайович - директор Департаменту
фiнансового монiторингу i валютного
нагляду, член Правлiння Банку,
вiдповiдальний працiвник за
проведення фiнансового монiторингу;
Карчажкiн Олексiй Євгенович
- заступник Голови Правлiння, член
Правлiння;
Коляско Тетяна Володимирiвна
- директор Департаменту по роботi з
бiзнес-клiєнтами, член Правлiння
Банку.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
1

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8

2
3
4
5
6
Голова Наглядової ради
Вища, Київський
Банку, представник
нацiональний
ТОВ "Драгон Капiтал
24.05.2021, на
акцiонера Банку Баранов Євген Маркович
1981
економiчний
20
Iнвестмент", 39881280,
3 (три) роки
компанiї ВИЗАЙН
унiверситет iм.
директор
IНВЕСТМЕНТС ЛТД
В.Гетьмана
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.
Член Наглядової ради
Вища, Празький
Банку, представник
економiчний
Pricop a.s., 08218153,
24.05.2021, на
акцiонера Банку Iво Сухi
1974
24
унiверситет (Вища
виконавчий директор
3 (три) роки
компанiї ВИЗАЙН
школа економiки)
IНВЕСТМЕНТС ЛТД
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
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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.
Член Наглядової ради
Вища, Вища школа
Knuspr.De, 256048, головний 25.05.2021, на
Банку, незалежний
Ерiх Чомор
1969
29
економiки (Прага)
виконавчий директор
3 (три) роки
директор
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.
Член Наглядової ради
Вища, Чеський
Приватний iнвестор, -,
24.05.2021, на
Банку, незалежний
Мартiн Пiлєцкi
1967
технiчний
30
приватний iнвестор
3 (три) роки
директор
унiверситет
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.
Член Наглядової ради
Європейський fintech/Група
Вища, Унiверситет
24.05.2021, на
Банку, незалежний
Козляр Андрiй Вiталiйович
1976
22
споживчих фiнансiв, -,
Саут Бенк (Британiя)
3 (три) роки
директор
генеральний директор
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
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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.
16.04.2021, до
Голова Правлiння АТ
Вища, Коледж
Блу Вейв Кепiтал ЛТД, -,
Iван Свiтек
1967
30
23.03.2022
"ЮНЕКС БАНК"
Клермонт Маккенна
директор
(включно)
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.
Заступник Голови
Вища, Московський
ТОВ Компанiя
16.06.2021, до
Правлiння, член
Карчажкiн Олексiй
1970
Державний
27
"БРОКЕРКРЕДИТСЕРВIС",
07.06.2024
Правлiння АТ "ЮНЕКС
Євгенович
авiацiйний iнститут
1055400000369, директор
(включно)
БАНК"
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.
Вища:
Хмельницький
член Правлiння АТ
нацiональний
АТ "АЛЬФА-БАНК",
"ЮНЕКС БАНК",
18.11.2021, до
Коляско Тетяна
унiверситет, Україна
23494714, керiвник по роботi
Директор Департаменту
1978
24
15.11.2024
Володимирiвна
з регiональним
по роботi з
(включно)
корпоративним бiзнесом
бiзнес-клiєнтами
Вища:Хмель
ницкий нацiональний

унiверситет,
"Менеджмент
органiзацiй"
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.
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член Правлiння АТ
"ЮНЕКС БАНК",
Вища, Київський
НАСК "ОРАНТА", 00034186,
04.03.2021, до
Директор Департаменту
Павлiк Володимир
нацiональний
Начальник управлiння
1981
16
04.06.2024
по роботi з
Миколайович
унiверситет iменi
комплаєнс контролю та
(включно)
бiзнес-клiєнтами,
Тараса Шевченка
фiнансового монiторингу
вiдповiдальний п
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 Володимира Миколайовича 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.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини особа не має.
Вища економiчна.
член Правлiння АТ
Львiвський
ТОВ "ВОЛКРАФТ",
05.08.2020, до
Шиманська Свiтлана
"ЮНЕКС БАНК",
1967
банкiвський iнститут
35
40513962, головний
04.08.2024
Михайлiвна
головний бухгалтер
Нацiонального банку
бухгалтер
(включно)
України
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.. Оплата працi посадової особи

здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини Шиманська С.М. не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Iншi посади, якi обiймала Шиманська С.М. протягом останнiх п'яти
рокiв: з 08 травня 2020 року по теперiшнiй час - АТ "ЮЕНКС БАНК" (головний бухгалтер), з листопаду 2018 року по вересень 2019 року - ТОВ
"ВОЛКРАФТ" (головний бухгалтер); з сiчня 2015 року по серпень 2018 року - ПАТ "ДIВI БАНК" (головний бухгалтер, заступник головного
бухгалтера). Станом на 31.12.2021 посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
У звiтному перiодi при звiльненнi посадових осiб жодних винагород чи компенсацiй, крiм тих,
що гарантованi чинним трудовим законодавством України, не було.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Акцiонерне товариство
"Кременчукнафтооргсинтез"

00000000

Орендне пiдприємство
"Старт"

00000000

Товариство з додатковою
вiдполвiдальнiстю
"ЩЕКАВИЦЯ-ЦЕНТР"

19344989

Місцезнаходження

39600, Україна, Полтавська обл.,
н/д р-н, мiсто Кременчуг, вул.
Вишговська, буд.3
32700, Україна, Миколаївська
обл., н/д р-н, мiсто Миколаїв,
пров.Первомайський,буд 19 а
04071, Україна, н/д р-н, мiсто
Київ, вул.Щекавицька,30/39,офiс
27

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
0
0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
АТ "ЮНЕКС БАНК" здiйснює свою дiяльнiсть з метою отримання прибутку та участi в
економiчному i соцiальному розвитку України шляхом сприяння пiдприємництву, залучення
вiтчизняних та iноземних iнвестицiй, банкiвських технологiй i технiки, удосконалення
кредитно-фiнансових та зовнiшньоекономiчних вiдносин. Фiнансова полiтика Банку грунтується
на принципах надiйностi, ефективностi, прибутковостi, оперативностi, доступностi та
максимальної зручностi для клiєнтiв.
21 лютого 2022 року президент росiйської федерацiї оголосив про визнання незалежностi двох
регiонiв України - самопроголошених Донецької народної республiки та Луганської народної
республiки, i наказав ввести вiйська у двi контрольованi повстанцями схiднi областi.
23 лютого 2022 року Рада нацiональної безпеки i оборони України ухвалила рiшення про
запровадження надзвичайного стану.
24 лютого 2022 року президент росiї оголосив про вiйськову операцiю в Українi, росiйськi
регулярнi вiйська перетнули державний кордон України та зайшли на окупованi територiї, що є
порушенням принципiв i норм мiжнародного права, якi гарантують суверенiтет i територiальну
цiлiснiсть України, як незалежної держави.
Президент України Володимир Зеленський пiдписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного
стану в Українi", який затвердила Верховна Рада.
Наразi українська армiя продовжує опiр росiйським вiйськам.
Напад росiї суттєво змiнив умови функцiонування Банку. Своєчаснi заходи Банку дали змогу
пройти першi мiсяцi вiйни з помiрними втратами. Надалi головним фактором впливу на
фiнансовий стан Банку буде реалiзацiя кредитного ризику. Проте НБУ не застосовуватиме до

банкiв заходiв впливу за недотримання вимог до капiталу та лiквiдностi пiд час воєнного стану,
а пiсля його завершення надасть достатньо часу для вiдновлення стiйкостi.
Вплив бойових дiй та економiчного спаду на якiсть кредитiв розтягнеться в часi. Тож остаточнi
обсяги втрат вiд погiршення обслуговування позик можна визначити лише з часом. Поточна
ситуацiя потребує вiд Банку ретельної оцiнки фiнансового стану боржникiв, виваженого
використання iнструментiв кредитних канiкул та своєчасної реструктуризацiї позик для клiєнтiв,
якi цього потребують. Водночас Банк пристосовуватиме свою бiзнес-модель до роботи в умовах
значного економiчного спаду, зберiгаючи операцiйну ефективнiсть.
Остаточне вирiшення та наслiдки цих подiй важко передбачити, але вони можуть мати
подальший серйозний вплив на українську економiку та бiзнес Банку. Керiвництво Банку
продовжує докладати зусиль для виявлення та пом'якшення впливу на Банк, однак iснують
фактори, поза сферою його вiдому чи контролю, зокрема про тривалiсть та серйознiсть
вiйськових дiй, а також подальшi дiї уряду та дипломатiї.
2. Інформація про розвиток емітента
У 2021 роцi пiсля змiни власникiв Банк активно вiдновлював кредитування населення та бiзнесу
i таким чином робив свiй внесок в розвиток економiки нашої країни. Окрiм того, Банк активно
розвивався в напрямку транзакцiйного бiзнесу, розширював регiональну мережу i запустив ряд
нових продуктiв.
Основним видом послуг, що надає емiтент, є кредитування суб'єктiв господарської дiяльностi та
фiзичних осiб: загальний обсяг кредитiв наданих клiєнтам станом на 01.01.2022р. (без
врахування нарахованих процентiв) склав 202 млн.грн., середньорiчний обсяг портфеля за 2021
рiк (без врахування нарахованих процентiв) склав 158 млн.грн., обсяг нарахованих процентних
доходiв склав 43 млн.грн., або 25% загальних доходiв за рiк, середньорiчна доходнiсть (цiна)
склала 27% рiчних. У 1 кварталi 2021 року здiйснено продаж проблемного кредитного портфелю
фiзичних осiб на загальну суму 105 млн.грн. за 4,9 млн.грн. Iснуючий профiцит лiквiдностi Банк
активно розмiщував в ОВДП та депозитнi сертифiкати НБУ: середньорiчний обсяг портфеля за
2021 рiк (без врахування нарахованих процентiв) склав 776 млн.грн., обсяг нарахованих
процентних доходiв склав 79 млн.грн., або 45% загальних доходiв за рiк, середньорiчна
доходнiсть (цiна) склала 10,2% рiчних. Крiм того, обсяг комiсiйних доходiв за наданi клiєнтам
послуги фiнансового характеру за 2021 рiк склав 31 млн.грн., або 17,7% загальних доходiв. У
зв'язку iз змiною клiєнтської бази скоротився обсяг транзакцiйного бiзнесу (Банк перезапустив
сервiс у лютому 2022 року), а також надходження за непроцентними доходами (торговий та
комiсiйний).
У 2021 роцi прiоритетним напрямом дiяльностi Банку була стабiлiзацiя клiєнтської бази малого
та середнього корпоративного бiзнесу та активне нарощування клiєнтської бази роздрiбного
бiзнесу. Банк оновив стратегiю розвитку з використанням унiверсальної бiзнес-моделi (розвиток
великого та середнього корпоративного бiзнесу, обслуговування роздрiбних клiєнтiв та
приватних пiдприємцiв). Банком було розроблено ряд нових продуктiв (онлайн-кредит,
фiнансовий лiзинг, гарантiйнi операцiї), проводились заходи по просуванню мобiльного та
iнтернет-банкiнгу, значно покращено умови обслуговування роздрiбних клiєнтiв. Банк здiйснює
заходи щодо розширення своєї дiяльностi, а саме розробку та впровадження нових банкiвських
продуктiв, якi вiдповiдатимуть потребам та iнтересам клiєнтiв.
Показник

01.01.2021

01.01.2022

Вiдхилення
тис.грн.
Високолiквiднi активи*
137 617 368 514
230 897
Вторинна лiквiднiсть*
421 200 1 248 018
826 818
ЛIКВIДНI АКТИВИ ВСЬОГО 558 817 1 616 532
1 057 715
* без врахування нарахованих процентних доходiв та дисконтiв

у%
167,78%
196,30%
189,28%

Обсяг лiквiдних активiв збiльшився на 1058 млн грн, або 189% за рахунок збiльшення обсягу
коштiв корпоративних та роздрiбних клiєнтiв, залучених коштiв банкiв та субординованого
боргу. Профiцит лiквiдностi розмiщувався в iнструменти вторинної лiквiдностi (ОВДП,
депозитнi сертифiкати НБУ тощо).
Зважаючи на обставини воєнного стану в Українi, Банк вжив максимум заходiв для збереження
лiквiдностi, щоб це не торкнулося його клiєнтiв та визначив для себе як основну мету утримання поточної клiєнтської бази, мiнiмiзацiя темпiв зниження доходiв вiд банкiвських
продуктiв та операцiй, вихiд в новi клiєнтськi сегменти та нiшi, збiльшення соцiальної складової
через спрощення доступу населення до своїх продуктiв через дистанцiйнi канали та надання
продуктiв та сервiсiв, якi дозволяють постраждалим верствам населення отримувати фiнансову
допомогу.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом 2021 року в АТ "ЮНЕКС БАНК" вiдсутнє укладення правочинiв щодо похiдних
цiнних паперiв, угоди щодо операцiй з майбутньою поставкою iноземної валюти здiйснюються в
межах затверджених лiмiтiв як окремо за контрагентами так лiмiтiв на вiдкриття позицiї.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
В якостi складової полiтики управлiння ризиками Банком у 2021 роцi, декларацiєю схильностi
до ризикiв, визначено ризик-апетит до кредитного ризику, ризику лiквiдностi, цiнових ризикiв,
якi Банк розглядає як ринковi ризики, якi пов'язанi з iнструментами, чутливими до змiни курсiв
iноземних валют, процентних ставок, вартостi фiнансових iнструментiв, процентного ризику
банкiвської книги та операцiйного ризику. Ризик-апетит вiдображає сукупну величину та типи
ризикiв, якi Банк готовий прийняти вiдповiдно до бiзнес-моделi та стратегiчних цiлей та
встановлено у вiдсотках до регулятивного капiталу Банку. Найбiльшою складовою схильностi
до ризикiв Банком визначено кредитний ризик. Найбiльшим реалiзованим ризиком, який привiв
до негативного впливу на регулятивний капiтал Банку протягом 2021 року був кредитний ризик.
Система управлiння ризиками Банку представляє собою сукупнiсть належним чином
задокументованих i затверджених полiтики, методик i процедур управлiння ризиками:
лiквiдностi, кредитним, ринковим, процентним та операцiйним i комплаєнс ризиками, якi
визначають порядок дiй, спрямованих на здiйснення систематичного процесу виявлення,
вимiрювання, монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв зазначених ризикiв
на всiх органiзацiйних рiвнях з метою визначення банком величини капiталу, необхiдного для
покриття всiх суттєвих ризикiв, притаманних його дiяльностi.
Система управлiння ризиками Банку передбачає: органiзацiйну структуру, яка чiтко визначає
обов'язки, повноваження та вiдповiдальнiсть осiб щодо управлiння ризиками; культуру
управлiння ризиками та кодекс поведiнки (етики); внутрiшньобанкiвськi документи з питань
управлiння ризиками; iнформацiйну систему щодо управлiння ризиками та звiтування;
iнструменти для ефективного управлiння ризиками.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
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, а також

шляхом встановлення ключових показникiв i лiмiтiв ризику, стрес - тестування та iнших заходiв
внутрiшнього контролю.
Оцiнка ризикiв Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як передбачуванi
збитки, що, ймовiрно, виникнуть за звичайних обставин, так i непередбачуванi збитки, що є
попередньою оцiнкою максимальних фактичних збиткiв на основi статистичних та експертних
моделей. У моделях використовуються ймовiрностi, iсторичнi данi,скоригованi для
вiдображення поточного економiчного середовища. Банк також вiдпрацьовує сценарiї найгiрших
випадкiв (стрес-сценарiї), що можуть настати у разi надзвичайних подiй, iмовiрнiсть яких дуже
низька.
Кредитний ризик. Банку властивий кредитний ризик, який визначається як iмовiрнiсть
виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок
невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору.
Максимальний рiвень кредитного ризику Банку вiдображається в балансовiй вартостi
фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан. Для гарантiй та зобов'язань з кредитування
максимальний рiвень кредитного ризику дорiвнює сумi зобов`язання. Управлiння кредитним
ризиком здiйснюється шляхом коригування структури кредитного проекту, отримання застави
та за допомогою iнших засобiв покриття кредитного ризику. Банк структурує рiвнi кредитного
ризику, на який вiн наражається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає на
одного позичальника або групу позичальникiв. Такi ризики знаходяться пiд постiйним
контролем i аналiзуються згiдно з встановленим порядком. Управлiння кредитним ризиком
здiйснюється шляхом регулярного аналiзу здатностi позичальникiв погашати проценти та
основну суму заборгованостi за кредитами, а також шляхом змiни вiдповiдних лiмiтiв
кредитування в разi необхiдностi. Крiм цього, управлiння кредитним ризиком передбачає
отримання застави та гарантiй юридичних осiб. З метою монiторингу кредитного ризику
спiвробiтники кредитних пiдроздiлiв складають регулярнi звiти на пiдставi структурованого
аналiзу бiзнесу та фiнансових показникiв клiєнта. Основнi мiркування в ходi аналiзу знецiнення
кредитiв та заборгованостi клiєнтiв включають визначення того, чи простроченi виплати
основної суми заборгованостi або процентiв за кредитом бiльш нiж на 90 днiв, чи вiдомо про
будь-якi труднощi з огляду на грошовi потоки контрагентiв, зниження кредитного рейтингу або
порушення первiсних умов вiдповiдного договору. Банк здiйснює аналiз знецiнення у двох
напрямках: створення резерву пiд знецiнення окремих кредитiв i резерву пiд знецiнення
кредитiв на груповiй основi. Питання, що розглядаються при визначеннi суми резерву,
включають
здiйсненнiсть
бiзнес-плану
контрагента,
його
здатнiсть
пiдвищити
платоспроможнiсть в разi виникнення фiнансових труднощiв, прогнозованi грошовi
надходження та очiкуванi виплати дивiдендiв у разi банкрутства, наявнiсть iншої фiнансової
пiдтримки та можливу вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових
потокiв. Збитки вiд знецiнення оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi непередбаченi
обставини не вимагають бiльш пильної уваги. Вся iнформацiя про ризики щодо клiєнтiв,
кредитоспроможнiсть яких погiршується або може погiршиться внаслiдок будь-яких дiй,
доводиться до вiдома Кредитного комiтету, Правлiння та Наглядової Ради, якi в межах своєї
компетенцiї приймають рiшення про подальшу спiвпрацю з позичальниками або заходи, що
необхiдно вжити для захисту iнтересiв Банку. Правлiння приймає всi оперативнi рiшення.
Беручи до уваги розмiр Банку, такий розподiл обов'язкiв є адекватним i ефективним для цiлей
управлiння ризиками. Аналiз документарних операцiї (фiнансових гарантiй, авалiв, тощо)
здiйснюється з урахуванням методiв, що використовуються для кредитiв; коли збиток
вважається вiрогiдним, створюються резерви пiд iншi зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням.
Банк щоденно розраховує нормативи кредитного ризику вiдповiдно до вимог Нацiонального
банку України.
Ринковий ризик. Банк наражається на ринковий ризик, що виникає унаслiдок несприятливої
змiни курсiв iноземних валют, процентних ставок, вартостi фiнансових iнструментiв. Банк
визначає ризик-апетит до ринкового ризику, процедуру реагування, монiторингу, контролю та

iнформування з урахуванням встановлених лiмiтiв та оцiнки системи управлiння ринковим
ризиком.
Валютний ризик - це ризик, пов'язаний з впливом коливань обмiнних курсiв на вартiсть
фiнансових iнструментiв. Банком встановлено внутрiшньобанкiвськi лiмiти вiдкритої короткої i
довгої валютної позицiї та лiмiт щодо можливої величини втрат вiдповiдно до методики оцiнки
Вартостi пiд ризиком (Value-at-Risk, VaR), якi контролюються на щоденнiй основi та стан
дотримання доводиться щомiсячно на розгляд КУАП, Правлiння та Наглядової ради. Процес
управлiння валютним ризиком у Банку передбачає щоденний контроль за вiдповiднiстю
максимально можливих розмiрiв вiдкритих валютних позицiй Банку виходячи з прийнятної
величини капiталу пiд ризиком до встановлених лiмiтiв вiдкритих валютних позицiй, аналiз
волатильностi курсiв валют i величини валютного ризику в нормальних та стресових ситуацiях,
структури формування валютної позицiї за балансовими та позабалансовими iнструментами з
урахуванням невiдповiдностей строкiв повернення таких iнструментiв.
Ризик процентної ставки. Банк визначає ризик процентної ставки як потенцiйну загрозу
виникнення втрат, зниження доходу чи зменшення вартостi капiталу Банку внаслiдок
несприятливих змiн процентних ставок на ринку. Даний ризик виникає переважно внаслiдок
вiдмiнностей у строковостi/ незбалансованостi строкiв повернення активiв чи зобов'язань у т.ч.
позабалансових, чутливих до змiни процентної ставки. Для оцiнки процентного ризику Банк
використовує аналiз розривiв за строками (GAP-аналiз) процентних активiв та зобов'язань,
проводить аналiз чутливостi вартостi процентних активiв та зобов'язань до змiни процентних
ставок. Контроль процентного ризику здiйснюється з урахуванням розрахунку стану та змiни
процентного спреду i маржi та впливу змiни ставок на чистий процентний дохiд та економiчну
вартiсть капiталу. Банком встановлено внутрiшньобанкiвськi лiмiти щодо розривiв в строках
процентних активiв та процентних пасивiв, та стан дотримання яких доводиться щомiсячно на
розгляд КУАП, Правлiння та Наглядової ради.Для управлiння ризиком процентної ставки
Банком використовуються методики визначення чутливостi портфеля активiв та пасивiв до
змiни процентної ставки (стрес-тестування), методи управлiння на основi розривiв мiж активами
та пасивами на визначених часових промiжках (GAP-аналiз за методом NII), метод оцiнки змiни
чистої теперiшньої вартостi активiв, зобов'язань та позабалансових позицiй банкiвської книги
(економiчна вартiсть капiталу метод EVE).
Iншi цiновi ризики. Банк розглядає iнший цiновий ризик як iснуючий або потенцiйний ризик
збиткiв або зменшення капiталу Банку, що виникає внаслiдок несприятливих змiн ринкових
котирувань цiнних паперiв, цiн на товари та iнше. Банк не розглядає цей ризик як суттєвий через
вiдсутнiсть вiдповiдних вiдкритих позицiй
Ризик лiквiдностi розглядається Банком як виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi банку забезпечувати
фiнансування зростання активiв та/або виконання своїх зобов'язань у належнi строки. Модель
управлiння ризиком лiквiднiстю Банку має на метi максимiзацiю прибутку при прийнятному
рiвнi ризику та забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, завдяки
збалансованостi мiж строками та сумами погашення розмiщених активiв i строками та сумами
виконання зобов'язань, а також строками та сумами iнших джерел i напрямiв використання
коштiв. Оцiнка ризику лiквiдностi Банку здiйснюється з використанням методу GAP-аналiз який
вiдображає часову неузгодженiсть мiж вимогами та зобов'язаннями Банку (як балансовими, так i
позабалансовими); методу аналiзу коефiцiєнтiв який полягає в побудовi Банком системи
показникiв, якi надають можливiсть оцiнювати ризик лiквiдностi Банку на основi статистичного
аналiзу на рiзних рiвнях; розрахунку фактичного запасу лiквiдних та високолiквiдних активiв на
основi розрахунку умовно-стабiльних залишкiв. Процес оперативного управлiння ризиком
лiквiдностi зосереджено в дiяльностi КУАП, який приймає вiдповiднi управлiнськi рiшення за
пропозицiями Департаменту ризикiв, Казначейства, Управлiння фiнансiв, пiдроздiлiв
корпоративного та роздрiбного бiзнесу. З метою зниження негативного впливу вiд можливої
реалiзацiї ризикiв Банком встановлено ключовi показники щодо ризику лiквiдностi якi

контролюються Департаментом ризикiв iз щомiсячним доведенням стану їх дотримання КУАП,
Правлiнню та Наглядовiй радi, зокрема щодо максимального рiвня розривiв мiж вимогами та
зобов'язаннями до активiв у перiодах; внутрiшнi лiмiти щодо концентрацiї в загальних
зобов'язаннях Банку та вимоги (встановлено внутрiшнi лiмiти якi є бiльш жорстокими у
порiвнянням з вимогами встановленими Нацiональним банком України) щодо мiнiмального
рiвня нормативiв лiквiдностi. Необхiднiсть перегляду встановлених вимог визначається з
урахуванням розгляду результатiв стрес-тестування (щоквартально) та звiтування Департаменту
ризикiв щодо оцiнки ризикiв Банку (щомiсячно). Банк створює та пiдтримує достатнiй обсяг
необтяжених високоякiсних лiквiдних активiв як можливе забезпечення на випадок реалiзацiї
стрес-сценарiїв, уключаючи втрату або погiршення умов залучення незабезпечених i доступних
у нормальних умовах забезпечених джерел фiнансування. Iнформацiю про позицiю лiквiдностi
фiнансових активiв та зобов'язань зокрема отримує Департамент казначейських операцiй Банку,
який забезпечує наявнiсть достатнього портфеля короткострокових лiквiдних активiв, який
переважно складається з короткострокових депозитних сертифiкатiв якi розмiщенi в НБУ та
iнших мiжбанкiвських iнструментiв, для пiдтримки достатнього рiвня лiквiдностi в цiлому по
Банку. Департамент казначейських операцiй контролює щоденну позицiю лiквiдностi та
забезпечує достатнiсть високолiквiдних коштiв для виконання зобов'язань Банку перед
клiєнтами та забезпечення дотримання вимог достатностi коштiв на коррахунку в НБУ.
Департамент ризикiв забезпечує вiдповiдну управлiнську звiтнiсть щодо позицiї миттєвої
лiквiдностi (лiквiднiсть в межах операцiйного дня, формується щоденно), контролює строкову
лiквiднiсть (з урахуванням щотижневої управлiнської звiтностi) та регулярно проводить
стрес-тестування лiквiдностi (не рiдше раз на квартал) за рiзноманiтними сценарiями, що
охоплюють стандартнi та бiльш несприятливi ринковi умови. Додатково до внутрiшнiх лiмiтiв,
Банк контролює стан лiквiдностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України, зокрема,
розраховує та забезпечує дотримання нормативу короткострокової лiквiдностi (Н6) та
коефiцiєнтiв покриття лiквiднiстю (LCR) за всiма валютами (LCRBB) та в iноземнiй валютi
(LCRIB).
Щоденна управлiнська звiтнiсть передбачає надання Департаментом ризикiв iнформацiї про
динамiку, стан та запас дотримання вимог до регулятивного капiталу (з урахуванням його
структури) i економiчних нормативiв; позицiю лiквiдностi i обов'язкового резервування коштiв
та наявнiсть запасу/можливостi нарощення активних операцiй; рiвня розривiв; валютних позицiй
та запасу/дефiциту їх нарощення; найбiльших вкладникiв. Вказана iнформацiя розмiщується для
доступу визначеним особам та доводиться зокрема до вiдома Голови Наглядової ради, Голови
Правлiння, керiвнику Казначейства.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" керується власним Кодексом корпоративного
управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Кодекс), затвердженим
Рiшенням єдиного акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" компанiєю
ВИЗАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛТД/WITHINE INVESTMENTS LTD №1(40) вiд 09.12.2020р., який
розмiщений за веб-адресою:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" керується власним Кодексом.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Банк вдосконалює норми Кодексу та зобов'язується пiдтримувати його в актуальному станi
вiдповiдно до вимог сучасних стандартiв свiтової та вiтчизняної практики корпоративного
управлiння, змiн потреб та iнтересiв акцiонерiв, працiвникiв, клiєнтiв, партнерiв та iнших осiб,
що зацiкавленi у дiяльностi Банку.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" керується власним "Кодексом корпоративного
управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК", затвердженим рiшенням
єдиного акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" вiд 09 грудня 2020р.
№1(40). "Кодекс корпоративного управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС
БАНК" розроблено на пiдставi та з урахуванням вимог i положень "Принципiв корпоративного
управлiння", затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 22.07.2014 № 955, "Методичних рекомендацiй щодо вдосконалення корпоративного
управлiння в банках України", схвалених постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 28 березня 2007 р. №98 а також рекомендацiй Базельського комiтету з питань банкiвського
нагляду "Принципи корпоративного управлiння для банкiв" вiд 08.07.2015р.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
позачергові
X
01.02.2021
100
Єдиний Акцiонер, вiд iменi якого на пiдставi довiреностi вiд "27" сiчня 2021р.
дiє Довiрена особа - Кондуфорова Лада Вячеславiвна, розглянувши питання, що
увiйшли до Порядку денного:
1.
Обрання Голови Наглядової ради Банку.
2.
Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з
Головою Наглядової ради Банку та обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цього договору.
3.
Оформлення витягiв з рiшення Єдиного Акцiонера.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

ВИРIШИВ:
Рiшення з питання № 1: Рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання
дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 25 сiчня 2021 року №
25, Нацiональним банком України погоджено Свирида Артема Станiславовича як
кандидата на посаду Голови Наглядової ради (представника акцiонера)
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК".
У зв'язку з достроковим припиненням за власним бажанням повноважень Голови
Наглядової ради Банку Дзятка Дмитра Ярославовича - представника Єдиного
Акцiонера (без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента на
пiдставi повiдомлення Дзятка Д.Я. вiд 30.12.2020р.) та вступу його на посаду
Голови Правлiння Банку, обрати з дати прийняття цього рiшення Єдиного
Акцiонера Головою Наглядової ради Банку представника Єдиного Акцiонера
Свирида Артема Станiславовича строком до 31 травня 2021 року включно.
Єдиний Акцiонер не встановлює обмеження повноважень Свирида Артема
Станiславовича на посадi Голови Наглядової ради Банку.

Рiшення з питання № 2: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що
укладатиметься з Головою Наглядової ради Банку на безоплатнiй основi, що
додається. Обрати уповноваженою особою для пiдписання договору з Головою
Наглядової ради Банку - Голову Правлiння Банку або особу, яка виконує
обов'язки Голови Правлiння Банку.
Рiшення з питання № 3: Визначити уповноваженою особою для пiдписання
витягiв з цього рiшення Єдиного Акцiонера Голову Правлiння Банку або особу,
яка виконує обов'язки Голови Правлiння Банку з метою наступного подання
витягiв контролюючим органам та iншим особам у випадках передбачених
чинним законодавством України та нормативно - правовими актами
Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, iнших уповноважених органiв.
позачергові
X
07.04.2021
100
Єдиний Акцiонер, вiд iменi якого на пiдставi довiреностi дiє Довiрена особа Кондуфорова Лада Вячеславiвна, розглянувши питання, що увiйшли до Порядку
денного:
1. Затвердження Положення про Наглядову раду АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" в новiй редакцiї.
2. Оформлення витягiв з рiшення Єдиного Акцiонера.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

ВИРIШИВ:
Рiшення з питання № 1: Затвердити Положення про Наглядову раду
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" в новiй редакцiї (додається).
Визначити уповноваженою особою для пiдписання цього Положення Голову
Правлiння Банку або особу виконуючу обов'язки Голови Правлiння Банку.
Рiшення з питання № 2: Визначити уповноваженою особою для пiдписання
витягiв з цього рiшення Єдиного Акцiонера Голову Правлiння Банку або особу,
яка виконує обов'язки Голови Правлiння Банку з метою наступного подання
витягiв контролюючим органам та iншим особам у випадках передбачених
чинним законодавством України та нормативно - правовими актами
Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, iнших уповноважених органiв.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

12.04.2021
100
Єдиний Акцiонер, вiд iменi якого на пiдставi довiреностi вiд 02.04.2021 дiє
Уповноважений представник - Кондуфорова Лада Вячеславiвна, розглянувши
питання, що увiйшли до Порядку денного:
1.
Розгляд звiту Правлiння Банку про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Банку в 2020 роцi та затвердження заходiв/прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння Банку.
2.
Розгляд звiту Наглядової ради Банку за 2020 рiк та затвердження
заходiв/прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Банку.
3.
Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради Банку за 2020
рiк.
4.
Затвердження рiчного звiту Банку за 2020 рiк.
5.
Розгляд висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми щодо перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами

його розгляду.
6.
Розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2020 рiк.
7.
Внесення змiн до Положення про винагороду членiв Наглядової ради
Банку.
8.
Оформлення витягiв з рiшення Єдиного Акцiонера.
ВИРIШИВ:
Рiшення з питання № 1: Затвердити Звiт Правлiння Банку про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку в 2020 роцi без зауважень i додаткових
заходiв. Визнати роботу Правлiння Банку за перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020
задовiльною.
Рiшення з питання № 2: Затвердити Звiт Наглядової ради Банку за 2020 рiк без
зауважень i додаткових заходiв. Визнати роботу Наглядової ради Банку за перiод
з 01.01.2020 по 31.12.2020 задовiльною.
Рiшення з питання № 3: Затвердити Звiт про винагороду членiв Наглядової ради
Банку за 2020 рiк.
Рiшення з питання № 4: Затвердити рiчний фiнансовий звiт Банку за 2020 рiк.
Рiшення з питання № 5: Розглянути висновки зовнiшньої аудиторської фiрми
щодо перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк та затвердити план заходiв
за результатами розгляду аудиторського звiту та висновку щодо перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк.
Рiшення з питання № 6: У зв`язку iз збитковою дiяльнiстю Банку за пiдсумками
2020 року та вiдсутнiстю достатнiх джерел, покриття збитку, що вiдображений
за регiстрами бухгалтерського облiку згiдно вимог мiжнародних стандартiв
бухгалтерської звiтностi, не здiйснювати. Дивiденди за пiдсумками роботи АТ
"ЮНЕКС БАНК" за 2020 рiк не нараховувати та не виплачувати.
Рiшення з питання № 7: Внести змiни шляхом затвердження нової редакцiї
Положення про винагороду членiв Наглядової ради Банку. Визначити
уповноваженою особою для пiдписання цього положення Голову Правлiння
Банку або особу виконуючу обов'язки Голови Правлiння Банку.
Рiшення з питання № 8: Визначити уповноваженою особою для пiдписання
витягiв з цього рiшення акцiонера АТ "ЮНЕКС БАНК" Голову Правлiння Банку
або особу, яка виконує обов'язки Голови Правлiння Банку з метою наступного
подання витягiв контролюючим органам та iншим особам у випадках
передбачених чинним законодавством України та нормативно - правовими актами
Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, iнших уповноважених органiв.
позачергові
X
13.04.2021
100
Єдиний Акцiонер, вiд iменi якого на пiдставi довiреностi вiд 02.04.2021 дiє
Уповноважений представник - Кондуфорова Лада Вячеславiвна, розглянувши
питання, що увiйшли до Порядку денного:
1. Затвердження умов договору про нерозголошення, що укладатиметься з
Головою/членом Наглядової ради Банку у разi припинення його повноважень.
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору про
нерозголошення з Головою/членом Наглядової ради Банку.
2. Оформлення витягiв з рiшення Єдиного Акцiонера.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

ВИРIШИВ:
Рiшення з питання № 1: Затвердити умови договору про нерозголошення, що

укладатиметься з Головою/членом Наглядової ради Банку у разi припинення його
повноважень, який додається. Обрати уповноваженою особою для пiдписання
договору з Головою/членом Наглядової ради Банку - Голову Правлiння Банку або
особу, виконуючу обов'язки Голови Правлiння Банку.
Рiшення з питання № 2: Визначити уповноваженою особою для пiдписання
витягiв з цього рiшення Єдиного Акцiонера Голову Правлiння Банку або особу,
яка виконує обов'язки Голови Правлiння Банку з метою наступного подання
витягiв контролюючим органам та iншим особам у випадках передбачених
чинним законодавством України та нормативно - правовими актами
Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, iнших уповноважених органiв.
позачергові
X
15.04.2021
100
Єдиний Акцiонер, вiд iменi якого на пiдставi довiреностi вiд 08.04.2021 апостиль
No LIM MJPO-LIM 000100812/2021, дiє Уповноважений представник Кондуфорова Лада Вячеславiвна, розглянувши питання, що увiйшли до Порядку
денного:
1. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Банку.
2. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Банку.
3. Обрання Наглядової ради Банку.
4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розмiру їх
винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
5. Оформлення витягiв з рiшення Єдиного Акцiонера,

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

ВИРIШИВ:
Рiшення з питання № 1: З моменту прийняття цього рiшення Єдиного Акцiонера
припинити повноваження членiв Наглядової ради Банку, а саме: Свирида Артема
Станiславовича - Голови Наглядової ради Банку (представника акцiонера);
Просенюка Сергiя Миколайовича - члена Наглядової ради Банку (представника
акцiонера); Шлапака Станiслава Валерiйовича, Луданика Олексiя Олексiйовича,
Науменка Анатолiя Миколайовича - членiв Наглядової ради Банку (незалежних
директорiв).
Рiшення з питання № 2: Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Банку у
кiлькостi 5 (п'яти) осiб.
Рiшення з питання № 3: Обрати з моменту прийняття цього рiшення Єдиного
Акцiонера:
Головою Наглядової ради Банку:
- Баранова Євгена Марковича - представника акцiонера;
членами Наглядової ради Банку:
- Iво Сухi [Ivo Suchy] - представника акцiонера,
- Мартiна Пiлєцкi [Martin Pilecky] - незалежного директора,
- Ерiха Чомора [Erich Comor] - незалежного директора,
- Козляра Андрiя Вiталiйовича [Kozliar Andrei] - незалежного директора,
на строк 60 (шiстдесят) календарних днiв з дати обрання.

Вид загальних зборів
Дата проведення

річні

позачергові
X
24.05.2021

Кворум зборів
Опис

100
На позачерговi Загальнi збори учасникiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК" (Збори) запрошенi: Голова Зборiв - Голова Наглядової ради
Банку - Баранов Євген Маркович, секретар Загальних зборiв - Корпоративний
секретар - Ластенко Iнна Олексiївна, якi призначенi рiшенням Наглядової ради
Банку (протокол засiдання Наглядової ради Банку №22 вiд 20.04.2021); головний
юрисконсульт Юридичного управлiння Банку - Шидловська Свiтлана Василiвна
та головний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Хабанець Свiтлана
Володимирiвна, якi призначенi рiшенням Наглядової ради Банку (протокол
засiдання Наглядової ради Банку №22 вiд 20.04.2021) членами реєстрацiйної
комiсiї та членами тимчасової лiчильної комiсiї, яка буде здiйснювати пiдрахунок
голосiв на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку
голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування
на Загальних зборах (до обрання Зборами лiчильної комiсiї).
Присутнi акцiонери:
1.
Компанiя ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [DRAGON
CAPITAL INVESTMENTS LIMITED], компанiя, яка створена та зареєстрована у
Республiцi Кiпр, реєстрацiйний номер HE 206349 (Драгон Капiтал), в особi
представника - Коваль Iнни Анатолiївни (Довiренiсть вiд 17.05.2021), яка володiє
219 029 200 (двомастами дев'ятнадцятьма мiльйонами двадцятьма дев'ятьма
тисячами двомастами) простими iменними акцiями номiнальною вартiстю 1
(одна) гривня кожна, що становить 219 029 200 (двiстi дев'ятнадцять мiльйонiв
двадцять дев'ять тисяч двiстi) голосiв та 75,01% вiд зареєстрованого та
випущеного статутного капiталу Банку.
2.
П-н Iван Свiтек, громадянин Чеської Республiки, що володiє 72 970 800
(сiмдесятьма двома мiльйонами дев'ятьмастами сiмдесятьма тисячами
восьмистами) простими iменними акцiями номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня
кожна, якi становлять 72 970 800 (сiмдесят два мiльйони дев'ятсот сiмдесят тисяч
вiсiмсот) голосiв та 24,99% вiд зареєстрованого та випущеного статутного
капiталу Банку.
Голова реєстрацiйної комiсiї Шидловська Свiтлана Василiвна доповiла, що
реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi у Зборах,
здiйснено згiдно Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 24 годину 18.05.2021, що
наданий Банку ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Нацiональний
депозитарiй України" (Перелiк акцiонерiв).
До Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах включено 2 особи з
загальною кiлькiстю 292000000 простих iменних акцiй Банку. Згiдно Перелiку
акцiонерiв загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 292000000 голосiв.
У термiн, визначений для реєстрацiї, зареєструвався 2 (два) акцiонера
(представник акцiонера) iз загальною кiлькiстю голосiв 292000000 (двiстi
дев'яносто два мiльйони), що складає 100% статутного капiталу Банку та 100% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум на
Зборах забезпечений i вони є правомочними.
Голова Зборiв Баранов Євген Маркович оголосив Збори вiдкритими.
Виступаючи далi, Баранов Є.М. оголосив порядок денний:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2.
Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту) проведення Зборiв.

3.
Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Банку.
4.
Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Банку.
5.
Обрання Наглядової ради Банку.
6.
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розмiру їх
винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
По першому питанню порядку денного слухали:
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який повiдомив, що для здiйснення
пiдрахунку голосiв на Зборах та надання роз'яснення щодо порядку голосування,
пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення
голосування на Зборах (до обрання Зборами лiчильної комiсiї) Наглядовою радою
Банку призначена тимчасова лiчильна комiсiя у складi: Голова тимчасової
лiчильної комiсiї - головний юрисконсульт Юридичного управлiння Банку Шидловська Свiтлана Василiвна, член тимчасової лiчильної комiсiї - головний
аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Хабанець Свiтлана Володимирiвна
(протокол засiдання Наглядової ради Банку №22 вiд 20.04.2021) та запропонував
Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - головний
юрисконсульт Юридичного управлiння Банку - Шидловська Свiтлана Василiвна;
секретар лiчильної комiсiї - головний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку
- Хабанець Свiтлана Володимирiвна.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №1.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - головний
юрисконсульт Юридичного управлiння Банку - Шидловська Свiтлана Василiвна;
секретар лiчильної комiсiї - головний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку
- Хабанець Свiтлана Володимирiвна.
По другому питанню порядку денного слухали:
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який запропонував ухвалити
рiшення з питання порядку (регламенту) проведення Зборiв, а саме - ухвалити
наступне:
Основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного - до 20 хвилин;
спiвдоповiдь - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на
запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи Зборiв - перерва до 30
хвилин. В ходi Зборiв може бути оголошено перерву на нiч до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Зборах. В ходi
Зборiв може бути оголошено про змiну черговостi розгляду питань порядку
денного. Рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
приймається не менше трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати
письмово Секретарю Зборiв, який буде проводити їх реєстрацiю та складати
список доповiдачiв з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до
доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати письмово Секретарю Зборiв. Запитання,
що будуть подаватися Секретарю Зборiв, повиннi бути пiдписаними. Запитання
подавати тiльки з питань порядку денного. Доповiдачам в обговореннях

запитань не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного:
голосування з використанням бюлетенiв для голосування. Порядок голосування
по процедурним питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття руки.
Крiм того, Голова Зборiв повiдомив, що вiдповiдно до вимог ст. 25 та ст. 42
Закону України вiд 17.09.2008 № 514-VI "Про акцiонернi товариства" голосування
на Зборах за всiма питаннями (окрiм питання 5) порядку денного проводиться за
принципом одна проста акцiя - один голос. Голосування з питання 5 порядку
денного ("Обрання Наглядової ради Банку") проводиться за принципом
кумулятивного голосування.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №2.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
2.1. Прийняти запропоноване:
Основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного - до 20 хвилин;
спiвдоповiдь - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на
запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи Зборiв - перерва до 30
хвилин. В ходi Зборiв може бути оголошено перерву на нiч до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Зборах. В ходi
Зборiв може бути оголошено про змiну черговостi розгляду питань порядку
денного. Рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
приймається не менше трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати
письмово Секретарю Зборiв, який буде проводити їх реєстрацiю та складати
список доповiдачiв з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до
доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати письмово Секретарю Зборiв. Запитання,
що будуть подаватися Секретарю Зборiв, повиннi бути пiдписаними. Запитання
подавати тiльки з питань порядку денного. Доповiдачам в обговореннях
запитань не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного:
голосування з використанням бюлетенiв для голосування. Порядок голосування
по процедурним питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття руки.
По третьому питанню порядку денного слухали:
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який повiдомив, що до складу
Наглядової ради Банку входять:
1.
Баранов Євген Маркович - не є акцiонером Банку, представник акцiонера
Банку;
2.
Iво Сухi [Ivo Suchy] - не є акцiонером Банку, представник акцiонера
Банку;
3.
Козляр Андрiй Вiталiйович [Kozliar Andrei]- не є акцiонером Банку,
незалежний директор;
4.
Ерiх Чомор [Erich Comor] - не є акцiонером Банку, незалежний директор;
5.
Мартiн Пiлєцкi [Martin Pilecky] - не є акцiонером Банку, незалежний
директор.
Оскiльки рiшення Зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки
стосовно всiх членiв Наглядової ради, Голова Зборiв Баранов Євген Маркович
поставив на голосування пропозицiю: 24 травня 2021 року припинити
повноваження членiв Наглядової ради Банку, а саме: Голови Наглядової ради -

Баранова Євгена Марковича - представника акцiонера; членiв Наглядової ради
Банку: Iво Сухi [Ivo Suchy] - представника акцiонера, Мартiна Пiлєцкi [Martin
Pilecky] - незалежного директора, Ерiха Чомора [Erich Comor] - незалежного
директора, Козляра Андрiя Вiталiйовича [Kozliar Andrei] - незалежного
директора.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №3.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй..
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
3.1. 24 травня 2021 року припинити повноваження членiв Наглядової ради
Банку, а саме: Голови Наглядової ради - Баранова Євгена Марковича представника акцiонера; членiв Наглядової ради Банку: Iво Сухi [Ivo Suchy] представника акцiонера, Мартiна Пiлєцкi [Martin Pilecky] - незалежного
директора, Ерiха Чомора [Erich Comor] - незалежного директора, Козляра Андрiя
Вiталiйовича [Kozliar Andrei] - незалежного директора
По четвертому питанню порядку денного слухали
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який оголосив проект рiшення щодо
питання порядку денного: Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Банку у
кiлькостi 5 (п'яти) осiб.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №4.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй..
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
4.1. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Банку у кiлькостi 5 (п'яти) осiб.
По п'ятому питанню порядку денного слухали:
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який нагадав, що обрання членiв
Наглядової ради Банку здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування. В зв'язку з чим, по даному пункту порядку денного запропоновано
обрати новий склад Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування у
кiлькостi п'яти осiб з наступних кандидатiв: Баранов Євген Маркович представник акцiонера Банку - Драгон Капiтал, який володiє 219 029 200
простими iменними акцiями Банку, якi становлять 75.01% вiд зареєстрованого та
випущеного статутного капiталу Банку, - не є акцiонером Банку; Iво Сухi [Ivo
Suchy] - представник акцiонера Банку - Драгон Капiтал, який володiє 219 029 200
простими iменними акцiями Банку, якi становлять 75.01% вiд зареєстрованого та
випущеного статутного капiталу Банку, - не є акцiонером Банку; Козляр Андрiй
Вiталiйович [Kozliar Andrei] - незалежний директор; Мартiн Пiлєцкi [Martin
Pilecky] - незалежний директор; Ерiх Чомор [Erich Comor] - незалежний директор.
Письмовi заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради отриманi.
Проект рiшення виноситься на голосування шляхом кумулятивного голосування.
Голосування здiйснюється бюлетенем №5.1.

Голосували "ЗА" обрання:
Баранова Євгена Марковича
Iво Сухi [Ivo Suchy]
Козляра Андрiя Вiталiйовича [Kozliar Andrei]
Мартiна Пiлєцкi
[Martin Pilecky]
Ерiха Чомора [Erich Comor] - 292000000
голосiв для кумулятивного
голосування;
- 292000000 голосiв для кумулятивного голосування;
- 292000000 голосiв для кумулятивного голосування;
- 292000000 голосiв для кумулятивного голосування;
- 292000000 голосiв для кумулятивного голосування.
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi - у зв'язку з тим, що загальна кiлькiсть
голосiв для кумулятивного голосування розподiлена учасником мiж кандидатами
в члени Наглядової ради з перевищенням належної учаснику кiлькостi голосiв для
кумулятивного голосування - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
За результатами кумулятивного голосування вирiшили:
5.1. До складу Наглядової ради Банку, що приступить до виконання своїх
повноважень з 24.05.2021 на строк три роки, обранi: Баранов Євген Маркович представник акцiонера Банку - Драгон Капiтал, що володiє 219 029 200 простими
iменними акцiями Банку, якi становлять 75.01% вiд зареєстрованого та
випущеного статутного капiталу Банку, - не є акцiонером Банку; Iво Сухi [Ivo
Suchy] - представник акцiонера Банку - Драгон Капiтал, що володiє 219 029 200
простими iменними акцiями Банку, якi становлять 75.01% вiд зареєстрованого та
випущеного статутного капiталу Банку, - не є акцiонером Банку; Козляр Андрiй
Вiталiйович [Kozliar Andrei] - незалежний директор; Мартiн Пiлєцкi [Martin
Pilecky] - незалежний директор; Ерiх Чомор [Erich Comor] - незалежний директор.
Далi Голова Зборiв - Баранов Є.М. повiдомив, що на посаду Голови Наглядової
ради Банку висунута кандидатура Баранова Євгена Марковича i поставив на
голосування питання обрання Голови Наглядової ради Банку.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №5.2.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй..
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
5.2. Обрати Головою Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича.
По шостому питанню порядку денного слухали:
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який повiдомив, що потрiбно
затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та
членами Наглядової ради Банку з встановленням розмiру їх винагороди та обрати
особу, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
Також, Баранов Є.М. нагадав про те, що у перiод, вiдведений чинним
законодавством України, вiд акцiонера Банку надiйшла пропозицiя щодо iншого
варiанту проекту рiшення з питання №6 порядку денного Зборiв та звернув увагу
присутнiх що до бюлетеня для голосування з питання №6 порядку денного Зборiв

включенi обидва проекти рiшення.
Проекти рiшення виносяться на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №6.
Проект рiшення 6.1.: Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами
та Головою Наглядової ради Банку та встановити розмiр їх винагороди на рiвнi
визначеному у проектах договорiв, що додаються. Обрати уповноваженою
особою для пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Банку - Голову
Правлiння Банку або особу, виконуючу обов'язки Голови Правлiння Банку
Голосували:
За - немає
Проти
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для
участi у Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Проект рiшення 6.2.: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Банку та встановити
розмiр їх винагороди на рiвнi, визначеному у проектах договорiв, що додаються.
Обрати уповноваженою особою для пiдписання договорiв з членами Наглядової
ради Банку (включно з додатковими угодами та договорами про внесення змiн до
них) - Голову Правлiння Банку або особу, виконуючу обов'язки Голови Правлiння
Банку.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй..
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
6.2.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами та Головою Наглядової ради Банку та встановити розмiр їх винагороди
на рiвнi, визначеному у проектах договорiв, що додаються. Обрати
уповноваженою особою для пiдписання договорiв з членами Наглядової ради
Банку (включно з додатковими угодами та договорами про внесення змiн до них)
- Голову Правлiння Банку або особу, виконуючу обов'язки Голови Правлiння
Банку.
позачергові
X
30.07.2021
100
На позачерговi Загальнi збори учасникiв (акцiонерiв) АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (iдентифiкацiйний код: 20023569) ("Банк")
запрошенi: Голова Зборiв - Голова Наглядової ради Банку - Баранов Євген
Маркович, секретар Зборiв - Радник Голови Правлiння з корпоративного
управлiння - Кушнiрук Олександр Андрiйович, якi призначенi рiшенням
Наглядової ради Банку (протокол засiдання Наглядової ради Банку №34 вiд
25.06.2021); начальник Юридичного управлiння Банку - Єкiмук Олександр
Леонiдович та головний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Хабанець
Свiтлана Володимирiвна, якi призначенi рiшенням Наглядової ради Банку
(протокол засiдання Наглядової ради Банку №34 вiд 25.06.2021) членами

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

реєстрацiйної комiсiї та членами тимчасової лiчильної комiсiї, яка буде
здiйснювати пiдрахунок голосiв на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку
голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням
проведення голосування на Зборах (до обрання Зборами лiчильної комiсiї);
Голова Правлiння Банку - Iван Свiтек.
На Зборах присутнi акцiонери:
1.
ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [DRAGON CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED], компанiя, яка створена та зареєстрована у Республiцi
Кiпр, реєстрацiйний номер HE 206349, юридична адреса: Агiу Павлу 15, Ледра
Хаус, Агiос Андреас, 1105, м. Нiкосiя, Кiпр, в особi представника - Коваль Iнни
Анатолiївни, громадянки України, паспорт СТ 285327, виданий Броварським МВ
ГУ МВС України в Київськiй областi 05 квiтня 2012 року, реєстрацiйний номер
облiкової картки платника податкiв 3405315420, яка дiє на пiдставi довiреностi вiд
20.07.2021 ("Акцiонер 1"), що володiє 219 029 200 (двомастами дев'ятнадцятьма
мiльйонами двадцятьма дев'ятьма тисячами двомастами) простими iменними
акцiями номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня кожна, що становить 219 029 200
(двiстi дев'ятнадцять мiльйонiв двадцять дев'ять тисяч двiстi) голосiв та 75,01%
вiд зареєстрованого та випущеного статутного капiталу Банку.
2.
П-н Iван Свiтек [Ivan Svitek], громадянин Чеської Республiки, 15 жовтня
1967 року народження, паспорт № 42871452, виданий Мунiципальним органом м.
Праги-1 10 липня 2015 року, який проживає за адресою: провулок Iвана
Козловського 4, квартира 6, мiсто Київ, Україна ("Акцiонер 2"), який володiє 72
970 800 (сiмдесятьма двома мiльйонами дев'ятьмастами сiмдесятьма тисячами
восьмистами) простими iменними акцiями номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня
кожна, якi становлять 72 970 800 (сiмдесят два мiльйони дев'ятсот сiмдесят тисяч
вiсiмсот) голосiв та 24,99% вiд зареєстрованого та випущеного статутного
капiталу Банку.
Голова реєстрацiйної комiсiї Єкiмук Олександр Леонiдович доповiв, що
реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi у Зборах,
здiйснено згiдно з Перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 24 годину 26.07.2021, що
наданий Банку ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Нацiональний
депозитарiй України" ("Перелiк акцiонерiв").
До Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, включено 2 особи iз
загальною кiлькiстю 292000000 простих iменних акцiй Банку. Згiдно з Перелiком
акцiонерiв загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 292000000 голосiв.
У термiн, визначений для реєстрацiї, зареєструвалися 2 (два) акцiонера
(представник Акцiонера 1 та Акцiонер 2) iз загальною кiлькiстю голосiв
292000000 (двiстi дев'яносто два мiльйони), що складає 100% вiд зареєстрованого
та випущеного статутного капiталу Банку та 100% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум на
Зборах забезпечений i вони є правомочними. Збори є повноважними приймати
рiшення з будь-яких питань порядку денного.
Голова Зборiв Баранов Євген Маркович оголосив Збори вiдкритими. Виступаючи
далi, Баранов Є.М. оголосив порядок денний Зборiв:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2.
Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту) проведення Зборiв.
3.
Про змiну мiсцезнаходження АТ "ЮНЕКС БАНК".

4.
Про внесення змiн до Статуту АТ "ЮНЕКС БАНК" у зв'язку зi змiною
мiсцезнаходження Банку.
5.
Про надання згоди та повноважень Головi Правлiння Банку I. Свiтеку на
вчинення значного правочину щодо залучення АТ "ЮНЕКС БАНК" коштiв вiд
Нацiонального банку України.
6.
Про надання згоди та повноважень Головi Правлiння I. Свiтеку на
вчинення значного правочину щодо проведення АТ "ЮНЕКС БАНК" операцiй
своп процентної ставки з Нацiональним банком України.
7.
Розгляд Звiту ТОВ "Аудиторська фiрма "Iнтер-аудит Кроу" про
результати першого етапу оцiнки стiйкостi АТ "ЮНЕКС БАНК" станом на 01
сiчня 2021 року та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
По першому питанню порядку денного слухали:
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який повiдомив, що для здiйснення
пiдрахунку голосiв на Зборах та надання роз'яснення щодо порядку голосування,
пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення
голосування на Зборах (до обрання Зборами лiчильної комiсiї) Наглядовою радою
Банку призначена тимчасова лiчильна комiсiя у складi: Голова тимчасової
лiчильної комiсiї - начальник Юридичного управлiння Банку - Єкiмук Олександр
Леонiдович, член тимчасової лiчильної комiсiї - головний аудитор вiддiлу
внутрiшнього аудиту Банку - Хабанець Свiтлана Володимирiвна (протокол
засiдання Наглядової ради Банку №34 вiд 25.06.2021) та запропонував Обрати
Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - начальник Юридичного
управлiння Банку - Єкiмук Олександр Леонiдович; секретар лiчильної комiсiї головний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Хабанець Свiтлана
Володимирiвна.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №1.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - начальник
Юридичного управлiння Банку - Єкiмук Олександр Леонiдович; секретар
лiчильної комiсiї - головний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку Хабанець Свiтлана Володимирiвна.
По другому питанню порядку денного слухали:
Голову Зборiв - Баранова Євгена Марковича, який запропонував ухвалити
рiшення з питання порядку (регламенту) проведення Зборiв, а саме - ухвалити
наступне:
Основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного - до 20 хвилин;
спiвдоповiдь - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на
запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи Зборiв - перерва до 30
хвилин. В ходi Зборiв може бути оголошено перерву на нiч до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Зборах. В ходi
Зборiв може бути оголошено про змiну черговостi розгляду питань порядку
денного. Рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
приймається не менше трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися

для участi у Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати
письмово Секретарю Зборiв, який буде проводити їх реєстрацiю та складати
список доповiдачiв з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до
доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати письмово Секретарю Зборiв. Запитання,
що будуть подаватися Секретарю Зборiв, повиннi бути пiдписаними. Запитання
подавати тiльки з питань порядку денного. Доповiдачам в обговореннях запитань
не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного:
голосування з використанням бюлетенiв для голосування. Порядок голосування
по процедурним питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття руки.
Крiм того, Голова Зборiв повiдомив, що вiдповiдно до вимог ст. 25 та ст. 42
Закону України вiд 17.09.2008 № 514-VI "Про акцiонернi товариства" голосування
на Зборах за всiма питаннями порядку денного проводиться за принципом одна
проста акцiя - один голос.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №2.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
2.1. Прийняти запропоноване:
Основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного - до 20 хвилин;
спiвдоповiдь - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на
запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи Зборiв - перерва до 30
хвилин. В ходi Зборiв може бути оголошено перерву на нiч до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Зборах. В ходi
Зборiв може бути оголошено про змiну черговостi розгляду питань порядку
денного. Рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
приймається не менше трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати
письмово Секретарю Зборiв, який буде проводити їх реєстрацiю та складати
список доповiдачiв з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до
доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати письмово Секретарю Зборiв. Запитання,
що будуть подаватися Секретарю Зборiв, повиннi бути пiдписаними. Запитання
подавати тiльки з питань порядку денного. Доповiдачам в обговореннях
запитань не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного:
голосування з використанням бюлетенiв для голосування. Порядок голосування
по процедурним питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття руки.
По третьому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння I. Свiтека, який повiдомив про змiну мiсцезнаходження АТ
"ЮНЕКС БАНК" та зазначив, що нове мiсцезнаходження АТ "ЮНЕКС БАНК"
наступне: 03040, м. Київ, вул. Василькiвська, буд. 14.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №3.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
3.1. Затвердити нове мiсцезнаходження АТ "ЮНЕКС БАНК": 03040, м. Київ, вул.
Василькiвська, буд.14.
По четвертому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння I. Свiтека, який повiдомив, що у зв'язку зi змiною
мiсцезнаходження Банку необхiдно внести вiдповiднi змiни до Статуту АТ
"ЮНЕКС БАНК" та викласти його у новiй редакцiї.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №4.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
4.1. Затвердити нову редакцiю Статуту АТ "ЮНЕКС БАНК" у зв'язку зi змiною
мiсцезнаходження Банку (додається - Додаток 4.1).
По п'ятому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння I. Свiтека, який доповiв, що дiючий розмiр зобов'язань Банку за
Генеральним кредитним договором становить 197 000 000.00 грн. (сто дев'яносто
сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок), а з урахуванням вартостi пулу заставлених
активiв на загальну суму 394 580 000.00 грн. (триста дев'яносто чотири мiльйони
п'ятсот вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок), що складає менше 50% вартостi
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
З метою управлiння лiквiднiстю банку пропонується збiльшити максимально
можливий розмiр зобов'язань за Генеральним кредитним договором та встановити
його у сумi 730 000 000.00 грн. (сiмсот тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), а
з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну суму 1 578 000
000.00 грн. (один мiльярд п'ятсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв гривень 00 копiйок),
що складає понад 50% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №5.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
5.1.
Надати повноваження Головi Правлiння I. Свiтеку (у випадку його

вiдсутностi - виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на вчинення правочинiв
щодо залучення Банком коштiв вiд Нацiонального банку України.
5.2.
Надати повноваження Головi Правлiння I. Свiтеку (у випадку його
вiдсутностi - виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на укладення
Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з
Нацiональним банком України, додаткових договорiв до вказаних договорiв.
5.3.
Встановити максимально можливий розмiр зобов'язань за Генеральним
кредитним договором у сумi 730 000 000.00 грн. (сiмсот тридцять мiльйонiв
гривень 00 копiйок), а з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на
загальну суму 1 578 000 000.00 грн. (один мiльярд п'ятсот сiмдесят вiсiм
мiльйонiв гривень 00 копiйок), що складає понад 50% вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Дане рiшення стосується як суми щодо окремої заявки, так i загальної суми
правочинiв, що можуть бути укладенi з Нацiональним банком України за
операцiями з рефiнансування в межах вiдповiдного Генерального кредитного
договору та не погашенi Банком.
5.4.
Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом залучення коштiв
вiд Нацiонального банку України з максимально можливим розмiром зобов'язань
у сумi 730 000 000.00 грн. (сiмсот тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), а з
урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну суму 1 578 000 000.00
грн. (один мiльярд п'ятсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв гривень 00 копiйок), що
складає понад 50% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi.
5.5.
Надати Головi Правлiння Банку I. Свiтеку (або у разi його вiдсутностi виконуючому обов'язки Голови Правлiння) право делегувати визначенi п.п. 5.1 5.4 цього рiшення повноваження на укладення правочинiв з Нацiональним банком
України, надати Головi Правлiння Банку I. Свiтеку (або у разi його вiдсутностi виконуючому обов'язки Голови Правлiння) повноваження на видачу довiреностей
працiвникам Банку для укладання правочинiв, пов'язаних з отриманням кредитiв
рефiнансування вiд Нацiонального банку України (включаючи овернайт), шляхом
пiдписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендерi з пiдтримання
лiквiдностi, з правом надання активiв (майна) Банку у забезпечення виконання
зобов'язань за вiдповiдними кредитами рефiнансування шляхом пiдписання
заявок на включення/виключення/замiну активiв (майна), що формують пул на
загальну суму, що складає понад 50% вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, з урахуванням умов, зазначених у п. 5.3. цього
рiшення.
По шостому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння I. Свiтека, який доповiв, що дiючий розмiр зобов'язань за
Генеральним договором про проведення операцiй своп процентної ставки з
Нацiональним банком України становить 83 000 000.00 грн. (вiсiмдесят три
мiльйони гривень 00 копiйок), а з урахуванням вартостi гарантiйного фонду
становить 93 000 000.00 грн. (дев'яносто три мiльйони гривень 00 копiйок).
З метою хеджування вiдсоткового ризику пропонується встановити максимальну
умовну суму (загальна сума умовних сум операцiї своп процентної ставки за
всiма дiючими та невиконаними угодами з Нацiональним банком України з
урахуванням загальної суми активiв (майна), включених до гарантiйного фонду, в
межах вiдповiдного Генерального договору) за Генеральним договором про
проведення операцiй своп процентної ставки в розмiрi 560 000 000.00 грн.
(п'ятсот шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок), що складає понад 50% вартостi
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №6.

Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
6.1. Надати повноваження Головi Правлiння I. Свiтеку (у випадку його
вiдсутностi - виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на вчинення правочинiв
щодо проведення АТ "ЮНЕКС БАНК" операцiй своп процентної ставки з
Нацiональним банком України.
6.2. Надати повноваження Головi Правлiння I. Свiтеку (у випадку його
вiдсутностi - виконуючому обов'язки Голови Правлiння) на укладання
Генерального договору про проведення операцiй своп процентної ставки з
Нацiональним банком України.
6.3. Встановити максимальну умовну суму (загальна сума умовних сум операцiї
своп процентної ставки за всiма дiючими та невиконаними угодами з
Нацiональним банком України з урахуванням загальної суми активiв (майна),
включених до гарантiйного фонду, в межах вiдповiдного генерального договору)
за Генеральним договором про проведення операцiй своп процентної ставки у
сумi 560 000 000.00 грн. (п'ятсот шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Дане рiшення стосується як суми щодо окремої заявки, так i загальної суми
правочинiв, що можуть бути укладенi з Нацiональним банком України за
операцiями своп процентної ставки в межах вiдповiдного Генерального договору
про проведення операцiй своп процентної ставки.
6.4. Надати згоду на вчинення значного правочину щодо проведення АТ
"ЮНЕКС БАНК" операцiй своп процентної ставки з Нацiональним банком
України в максимальнiй умовнiй сумi 560 000 000.00 грн. (п'ятсот шiстдесят
мiльйонiв гривень 00 копiйок), яка включає загальну суму умовних сум операцiй
своп процентної ставки та загальну суму активiв (майна), включених до
гарантiйного фонду, що складає понад 50% вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.
6.5. Надати Головi Правлiння Банку I. Свiтеку (або у разi його вiдсутностi виконуючому обов'язки Голови Правлiння) право делегувати визначенi п.п. 6.1 6.4. цього рiшення повноваження на укладення правочинiв з Нацiональним
банком України, шляхом видачi довiреностей працiвникам Банку, з урахуванням
умов, зазначених у п.6.3. цього рiшення.
По сьомому питанню порядку денного слухали:
Голову Правлiння I. Свiтека, який доповiв, що на виконання вимог Положення
про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи України,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
22.12.2017 №141 та вимог Положення про порядок подання банком до
Нацiонального банку України аудиторського звiту за результатами щорiчної
перевiрки фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку вiд 02.08.2018 №90, проведена оцiнка стiйкостi Банку
станом на 01.01.2021.
Звiт про результати першого етапу оцiнки стiйкостi Банку станом на 01 сiчня 2021
року повинен бути розглянутий у складi Аудиторського звiту за результатами
аудиту рiчної фiнансової звiтностi АТ "ЮНЕКС БАНК" за 2020 рiк.
У зв'язку зi змiнами у структурi власностi Банку, що вiдбулися у квiтнi 2021 року,
виникла необхiднiсть у наданi ТОВ "Аудиторська фiрма "Iнтер-аудит Кроу"
Аудиторського звiту за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2020

рiк до 08 квiтня 2021 року.
Аудиторський звiт за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк
та виписку з Рiшення єдиного акцiонера Банку №4(43) вiд 12.04.2021 року про
розгляд аудиторського звiту та затвердження заходiв за результатами його
розгляду на паперових носiях подано до Нацiонального банку 13 квiтня
2021року.
На момент подання до Нацiонального банку Аудиторського звiту за результатами
аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк Звiт про результати першого етапу
оцiнки стiйкостi станом на 01 сiчня 2021 року був не готовий, та вiдповiдно не мiг
бути затверджений Рiшенням єдиного акцiонера Банку №4(43) вiд 12.04.2021
року.
Виписку з протоколу позачергових загальних зборiв учасникiв Банку, на яких
буде розглянуто Звiт про результати першого етапу оцiнки стiйкостi станом на
01.01.2021 та затвердження заходiв за результатами його розгляду необхiдно
подати до Нацiонального банку України.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснюється
бюлетенем №7.
Голосували:
За
- 292000000 голосiв, що становить 100% вiд зареєстрованих для участi у
Зборах та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Проти
- немає
Утримались - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - немає
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - немає
Одноголосно вирiшили:
7.1. Розглянути Звiт ТОВ "Аудиторська фiрма "Iнтер-аудит Кроу" про результати
першого етапу оцiнки стiйкостi АТ "ЮНЕКС БАНК" станом на 01 сiчня 2021
року та затвердити план заходiв за результатами його розгляду (додається Додаток 7.1).

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)

X
X

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
У 2020 роцi позачерговi збори не скликалися

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
вимогу не надовали
товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

у зв'язку з загостренням епiдемiологiчної
ситуацiї в Українi та свiтi, з метою
запобiгання поширенню коронавiрусу
COVID-19.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

-

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний
склад
наглядової ради
Баранов Євген
Маркович

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Баранов Є.М. - Голова Наглядової ради
Банку - представник акцiонера Банку
компанiї ДРАГОН КАПIТАЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (DRAGON
CAPITAL INVESTMENTS LTD),
реєстрацiйний номер HE 206349, яка станом
на 31.12.2021 володiє 219 029 200 простих
iменних акцiй Банку - 75,01% вiд статутного
капiталу Банку. Баранов Є.М. має
необхiдний рiвень освiти, компетентностi,
дiлової репутацiї та професiйної придатностi
для якiсного виконання своїх обов'язкiв; має
чiтке i повне розумiння iстотних ризикiв
дiяльностi Банку, вiдповiдально ставиться до
управлiння ризиками в ходi постiйного
процесу їх визначення, оцiнки та
спостереження, а також шляхом
встановлення ключових показникiв i лiмiтiв
ризику, стрес - тестування та iнших заходiв
внутрiшнього контролю. Голова Наглядової
ради Банку здiйснює ефективну органiзацiю
роботи Наглядової ради Банку, пiдготовку i
проведення її засiдань, професiйну та
особисту взаємодiю мiж членами Наглядової
ради Банку, сприяє ефективним
комунiкацiям з Правлiння Банку, забезпечує
конструктивну, вiдкриту i довiрчу атмосферу
при обговореннi питань на засiданнях
Наглядової ради Банку, забезпечує
обговорення дискусiйних i спiрних питань
членами Наглядової ради Банку. Скорочена
оцiнка дiяльностi Голови Наглядової ради
Банку Баранова Є.М.у 2021 роцi: Освiта:
вища економiчна, Київський нацiональний
економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана.
Iнформацiя про дiяльнiсть, як посадової
особи iнших юридичних осiб або iншу
дiяльнiсть:
директор в ТОВ "Драгон Капiтал
Iнвестмент".
Незалежнiсть в прийняттi рiшень: Акцiонер
Банку компанiя ДРАГОН КАПIТАЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [DRAGON
CAPITAL INVESTMENTS LIMITED] не
обмежував повноваження своїх
представникiв, як членiв Наглядової ради.
Ефективнiсть: брав участь у всiх засiданнях

Iво Сухi

Мартiн Пiлєцкi

X

X

Наглядової ради Банку; пiдготовленiсть до
засiдань та ретельнiсть аналiзу необхiдних
для прийняття рiшень матерiалiв - 5 балiв iз
5.
Iво Сухi - член Наглядової ради Банку представник акцiонера Банку компанiї
ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (DRAGON CAPITAL
INVESTMENTS LTD), реєстрацiйний номер
HE 206349, яка станом на 31.12.2021 володiє
219 029 200 простих iменних акцiй Банку 75,01% вiд статутного капiталу Банку. Iво
Сухi має необхiдний рiвень освiти,
компетентностi, дiлової репутацiї та
професiйної придатностi для якiсного
виконання своїх обов'язкiв; має чiтке i повне
розумiння iстотних ризикiв дiяльностi Банку,
вiдповiдально ставиться до управлiння
ризиками в ходi постiйного процесу їх
визначення, оцiнки та спостереження, а
також шляхом встановлення ключових
показникiв i лiмiтiв ризику, стрес тестування та iнших заходiв внутрiшнього
контролю. Скорочена оцiнка дiяльностi
члена Наглядової ради Банку Iво Сухi у 2021
роцi: Освiта: вища економiчна, Празький
економiчний унiверситет (Вища школа
економiки).
Iнформацiя про дiяльнiсть, як посадової
особи iнших юридичних осiб або iншу
дiяльнiсть:
виконавчий директор в компанiї Pricop a.s.
(Чеська республiка).
Незалежнiсть в прийняттi рiшень: Акцiонер
Банку компанiя ДРАГОН КАПIТАЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [DRAGON
CAPITAL INVESTMENTS LIMITED] не
обмежував повноваження своїх
представникiв, як членiв Наглядової ради.
Ефективнiсть: брав участь у всiх засiданнях
Наглядової ради Банку; пiдготовленiсть к
засiданням та ретельнiсть аналiзу необхiдних
для прийняття рiшень матерiалiв - 5 балiв iз
5.
Мартiн Пiлєцкi - член Наглядової ради Банку
- незалежний директор вiдповiдає, як
загальним вимогам щодо незалежностi,
викладеним у статтi 531 Закону України
"Про акцiонернi товариства" так i
додатковим вимогам, що встановленi
нормативними актами Нацiонального банку

Ерiх Чомор

X

України, має необхiдний рiвень освiти,
компетентностi, дiлової репутацiї та
професiйної придатностi для якiсного
виконання своїх обов'язкiв; має чiтке i повне
розумiння iстотних ризикiв дiяльностi Банку,
вiдповiдально ставиться до управлiння
ризиками в ходi постiйного процесу їх
визначення, оцiнки та спостереження, а
також шляхом встановлення ключових
показникiв i лiмiтiв ризику, стрес тестування та iнших заходiв внутрiшнього
контролю. Скорочена оцiнка дiяльностi
члена Наглядової ради Банку Мартiна
Пiлєцкi у 2021 роцi: Освiта: Вища, Чеський
технiчний унiверситет.
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової
особи iнших юридичних осiб або iншу
дiяльнiсть: дiяльнiсть як посадова особа
iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть
не веде.
Незалежнiсть в прийняттi рiшень: не
знаходиться пiд впливом акцiонерiв та/або
Правлiння Банку при прийняттi рiшень на
засiданнях Наглядової ради, вiдповiдає
вимогам законодавства до незалежних
директорiв.
Ефективнiсть: брав участь у всiх засiданнях
Наглядової ради Банку; пiдготовленiсть к
засiданням та ретельнiсть аналiзу необхiдних
для прийняття рiшень матерiалiв - 5 балiв iз
5.
Ерiх Чомор - член Наглядової ради Банку незалежний директор вiдповiдає, як
загальним вимогам щодо незалежностi,
викладеним у статтi 531 Закону України
"Про акцiонернi товариства" так i
додатковим вимогам, що встановленi
нормативними актами Нацiонального банку
України, має необхiдний рiвень освiти,
компетентностi, дiлової репутацiї та
професiйної придатностi для якiсного
виконання своїх обов'язкiв; має чiтке i повне
розумiння iстотних ризикiв дiяльностi Банку,
вiдповiдально ставиться до управлiння
ризиками в ходi постiйного процесу їх
визначення, оцiнки та спостереження, а
також шляхом встановлення ключових
показникiв i лiмiтiв ризику, стрес тестування та iнших заходiв внутрiшнього
контролю. Скорочена оцiнка дiяльностi
члена Наглядової ради Банку Ерiха Чомора у

Козляр Андрiй
Вiталiйович

X

2021 роцi: Освiта: вища, Вища школа
економiки (Прага).
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової
особи iнших юридичних осiб або iншу
дiяльнiсть: головний виконавчий директор в
компанiї Knuspr.De. (Нiмеччина).
Незалежнiсть в прийняттi рiшень: не
знаходиться пiд впливом акцiонерiв та/або
Правлiння Банку при прийняттi рiшень на
засiданнях Наглядової ради, вiдповiдає
вимогам законодавства до незалежних
директорiв.
Ефективнiсть: брав участь у всiх засiданнях
Наглядової ради Банку; пiдготовленiсть к
засiданням та ретельнiсть аналiзу необхiдних
для прийняття рiшень матерiалiв - 5 балiв iз
5.
Козляр А.В. - член Наглядової ради Банку незалежний директор вiдповiдає, як
загальним вимогам щодо незалежностi,
викладеним у статтi 531 Закону України
"Про акцiонернi товариства" так i
додатковим вимогам, що встановленi
нормативними актами Нацiонального банку
України, має необхiдний рiвень освiти,
компетентностi, дiлової репутацiї та
професiйної придатностi для якiсного
виконання своїх обов'язкiв; має чiтке i повне
розумiння iстотних ризикiв дiяльностi Банку,
вiдповiдально ставиться до управлiння
ризиками в ходi постiйного процесу їх
визначення, оцiнки та спостереження, а
також шляхом встановлення ключових
показникiв i лiмiтiв ризику, стрес тестування та iнших заходiв внутрiшнього
контролю. Скорочена оцiнка дiяльностi
члена Наглядової ради Банку Козляра А.В. у
2021 роцi: Освiта: Вища, Унiверситет Саут
Бенк (Британiя).
Iнформацiя про дiяльнiсть, як посадової
особи iнших юридичних осiб або iншу
дiяльнiсть:
Генеральний директор, члена Ради
директорiв в Європейський fintech/Група
споживчих фiнансiв.
Незалежнiсть в прийняттi рiшень: не
знаходиться пiд впливом акцiонерiв та/або
Правлiння Банку при прийняттi рiшень на
засiданнях Наглядової ради, вiдповiдає
вимогам законодавства до незалежних
директорiв.

Ефективнiсть: брав участь у всiх засiданнях
Наглядової ради Банку; пiдготовленiсть к
засiданням та ретельнiсть аналiзу необхiдних
для прийняття рiшень матерiалiв - 5 балiв iз
5.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Поставленi цiлi досягаються Наглядовою радою Банку шляхом
прийняття вiдповiдних рiшень на її засiданнях та контролем їх
виконання.
Протягом звiтного перiоду Наглядовою радою було проведено 85
засiдань, на яких було розглянуто i прийнято рiшення з 237
питань щодо:
- затвердження плану роботи Наглядової ради Банку у 2021 роцi;
- розгляду та затвердження Звiту про роботу Вiддiлу
внутрiшнього аудиту (далi - ВВА) за 2020 рiк та Плану роботи
ВВА на 2021 рiк; Звiтiв за результатами перевiрок, проведених
ВВА у другому пiврiччi 2020 року та на протязi трьох кварталiв
2021 року; Звiтiв щодо монiторингу виконання рекомендацiй,
наданих за результатами аудиторських перевiрок станом на
ключовi дати; розгляду та затвердження Звiту про результати
аудиторської перевiрки дотримання вимог законодавства, що
регулює вiдносини у сферi протидiї легалiзацiї доходiв,
одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ
"ЮНЕКС БАНК";
- розгляду стану виконання Програми забезпечення та
пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту на 2018-2022 роки;
- щомiсячного прийняття рiшень щодо дотримання ключових
показникiв ризику Банку станом на перше число кожного мiсяця;
- розгляду та затвердження щоквартальних звiтiв за результатами
монiторингу ефективностi системи внутрiшнього контролю
Банку; щоквартальних консолiдованих звiтiв про iнциденти
операцiйного ризику Банку; результатiв щоквартально
проведених стрес-тестувань Банку; результатiв самооцiнки рiвня
операцiйного ризику в структурних пiдроздiлах Банку;
- розгляду та затвердження щоквартальних звiтiв
Корпоративного секретаря за результатами його дiяльностi;
- розгляду плану дiй по забезпеченню дiяльностi та фiнансування
в кризових ситуацiях АТ "ЮНЕКС БАНК";
- Розгляд та затвердження Бiзнес-плану АТ "ЮНЕКС БАНК" на
2021-2028 роки та Програми капiталiзацiї АТ "ЮНЕКС БАНК"
на 2021-2028 роки;
- затвердження Стратегiї управлiння непрацюючими активами та
оперативний план в АТ "ЮНЕКС БАНК";
- затвердження Програми фiнансування в АТ "ЮНЕКС БАНК";
- розгляду звiту Департаменту ризикiв щодо кредитного
портфеля фiзичних осiб;
- розгляду та затвердження щоквартальних Звiтiв з монiторингу
комплаєнс-ризику з Оцiнкою комплаєнс-ризику станом на
останнiй день кожного кварталу;
- прийняття рiшення щодо скликання рiчних Загальних зборiв

учасникiв Банку з усiма визначеними чинним законодавством
України дiями;
- розгляду результатiв зовнiшнього аудиту та погодження Плану
заходiв за результатами розгляду аудиторського звiту щодо
перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк;
- погодження Звiту Наглядової Ради про результати роботи у
2020 роцi, що подається на розгляд та затвердження Загальним
зборам учасникiв Банку з самооцiнкою членiв Наглядової Ради;
- погодження звiту Правлiння Банку про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Банку в 2020 роцi та рекомендацiй за наслiдками
розгляду цього звiту;
- погодження Звiту про винагороду членiв Наглядової ради Банку
за результатами дiяльностi Наглядової ради у 2020 роцi, для
надання на затвердження рiчним Загальним зборам учасникiв
Банку;
- розгляду та затвердження звiту керiвництва (звiту про
управлiння) за 2020 рiк;
- затвердження Звiту про винагороду членiв та Голови Правлiння
Банку за результатами дiяльностi Правлiння у 2020 роцi;
- затвердження iнформацiї емiтента цiнних паперiв
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" за 2020 рiк;
- призначення/звiльнення/продовження повноважень Голови та
членiв Правлiння Банку i визначення умов трудових договорiв
(контрактiв) з ними;
- затвердження змiн органiзацiйної структури управлiння Банку
та положень про структурнi пiдроздiли вiдповiдно до змiн
органiзацiйної структури управлiння;
- визначення аудиторської фiрми на проведення зовнiшнього
аудиту рiчної фiнансової звiтностi, оцiнки якостi активiв та
консолiдованої звiтностi /за необхiдностi/ Банку за 2021 рiк;
- припинення окремих вiддiлень Банку;
- обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов
Договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг.
У 2021 роцi було проведено шiсть спiльних засiдань з
Правлiнням Банку, на яких разом з членами Правлiння
розглядалися та затверджувались:
- щоквартальнi звiти Правлiння Банку щодо виконання основних
показникiв бюджету та результатiв дiяльностi Банку та були
наданi рекомендацiї за їх розглядом;
- Стратегiя та бiзнес план розвитку АТ "ЮНЕКС БАНК" на
2022-2024 роки;
- бюджети пiдроздiлiв контролю та Бюджет АТ "ЮНЕКС БАНК"
на 2022 рiк.
Також Наглядовою радою Банку було органiзовано проведення
оцiнки та самооцiнки керiвникiв Банку, керiвника пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту Банку щодо їх вiдповiдностi
квалiфiкацiйним вимогам, а незалежних директорiв - також на
вiдповiднiсть вимогам щодо
незалежностi з належним оформленням та наданням результатiв

перевiрки до Нацiонального банку України.
Протягом 2021 року Наглядовою радою Банку:
- розглядалися та затверджувалися внутрiшнi нормативнi
документи пiдроздiлiв контролю та змiни до них за потребою;
- щомiсячно приймалися рiшення стосовно схвалення значних
правочинiв вчинених Банком щодо операцiй з депозитними
сертифiкатами Нацiонального банку України.
Також Наглядова рада координувала роботу щодо зменшення
концентрацiй в кредитному портфелi Банку з пов'язаними
особами Банку вiдповiдно до графiку затвердженого у Планi
заходiв Банку щодо приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть
до вимог законодавства та нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з
банком особами.
Пiд постiйним контролем Наглядової ради знаходяться питання
забезпечення та захисту прав акцiонерiв Банку. Банком
дотримуються права акцiонерiв, iнвесторiв та клiєнтiв визначенi
чинним законодавством України, Статутом Банку, Кодексом
корпоративного управлiння та iншими документами Банку з
питань корпоративного управлiння.
Всi акцiонери Банку вчасно та у вiдповiдностi з чинним
законодавством України та внутрiшнiми документами Банку
повiдомляються про проведення загальних зборiв, кiлькiсть
голосуючих акцiй, отримують проекти рiшень до порядку
денного, пiдсумки голосування та iншу iнформацiю передбачену
законодавством з питань корпоративного управлiння.
У звiтному перiодi звернень та скарг вiд акцiонерiв щодо
порушення їхнiх прав зi сторони органiв управлiння, посадових
осiб та працiвникiв Банку не надходило.
Пiдсумовуючи результати дiяльностi Наглядової ради у звiтному
перiодi, вважаємо, що контролюючий орган виконав свою роботу
у повному обсязi.
Наглядова рада, як орган управлiння, що здiйснює захист прав
акцiонерiв Банку в частинi контролю та регулювання
фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства та
його виконавчого органу - Правлiння Банку, в повному обсязi
використала свої права та обов'язки визначенi дiючими Статутом
Банку, Кодексом корпоративного управлiння та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X
У звiтному перiодi Комiтети з
окремих питань дiяльностi
Наглядової ради не створювалися.

Персональний склад
комітетів

Всi члени Наглядової ради Банку
брали активну участь у її дiяльностi.
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності

У складi Наглядової ради АТ "ЮНЕКС БАНК" комiтети не
створенi

У складi Наглядової ради АТ "ЮНЕКС БАНК" комiтети не
створенi

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Наглядова рада Банку є колегiальним органом Банку, що
Оцінка роботи
здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку та захист прав
наглядової ради
вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України. У
своїй дiяльностi Наглядова рада Банку керується законами
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про акцiонернi
товариства", нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України, Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв, а також
Положенням "Про Наглядову раду АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК". Члени Наглядової ради Банку
обираються з числа акцiонерiв Банку, їх представникiв та
незалежних членiв у кiлькостi 5 (п'яти) осiб. Усi члени
Наглядової Ради вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам щодо
дiлової репутацiї та професiйної придатностi, мають значний
управлiнський та професiйний досвiд, розумiння фiнансового
аналiзу i аспектiв ризику в роботi Банку. Незалежнi директори
вiдповiдають встановленим законодавством вимогам щодо їх
незалежностi. Члени Наглядової ради (далi - Рада) спiльно мають
знання, навички та досвiд, необхiднi для здiйснення Радою її
повноважень у всiх сферах дiяльностi Банку, що дає змогу
професiйно обговорювати питання, щодо яких приймаються
рiшення. Члени Ради Банку постiйно вдосконалюють свої знання
та навички шляхом прийняття участi у фахових заходах,
тематичних семiнарах, конференцiях, тощо. Банк щорiчно
здiйснює оцiнку дiяльностi Наглядової ради. В цiлому оцiнка
показала, що дiяльнiсть Ради в 2021 роцi як колегiального органу
була ефективною i спрямованою на реалiзацiю основних
стратегiчних завдань Банку. В порiвняннi з 2020 роком в
дiяльностi Ради не вiдбулося змiн, якi б мали негативний вплив
на ефективнiсть її роботи. Оцiнка складу Ради, порядку її роботи,
наявнiсть ресурсiв i ефективна взаємодiя мiж членами Ради
забезпечують високу ефективнiсть її роботи. Протягом 2021 року
Наглядова рада Банку приймала важливi та фундаментальнi
рiшення. Основна увага придiлялась забезпеченню
функцiонування системи внутрiшнього контролю, контролю за

ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками,
реалiзацiї затвердженої стратегiї розвитку Банку, спрямованої на
пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Банку.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Вимоги до членiв Наглядової ради Банку викладенi у Статутi
Банку, Кодексу корпоративного управлiння Банку, Положеннi
про Наглядову раду Банку, затверджених Рiшенням єдиного
акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
компанiєю ВИЗАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛТД/WITHINE
INVESTMENTS LTD №1(40) вiд 09.12.2020р., та розмiщених на
сайтi Банку за посиланням:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745 Членом
Наглядової ради Банку може бути лише дiєздатна фiзична особа з
бездоганною дiловою репутацiєю вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України. НБУ має право визнати дiлову репутацiю
особи небездоганною в тому числi за наявностi ознак, якi
свiдчать про те, що дiлова репутацiя такої особи не є
бездоганною з точки зору дiлової практики, професiйної етики,
порядностi, професiйних та управлiнських здiбностей. Член
Наглядової ради Банку не може бути одночасно членом
Правлiння Банку, а також обiймати iншi посади в Банку на
X
умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги
Банку вiдповiдно до цивiльно-правового договору. До складу
Наглядової ради Банку обираються акцiонери або особи, якi
представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та
незалежнi директори. Наглядова рада Банку не менш як на одну
третину має складатися з незалежних директорiв, при цьому
кiлькiсть яких має бути не менше трьох осiб. Не менше половини
членiв Наглядової ради Банку повиннi мати досвiд роботи у
банкiвському та/або фiнансовому секторi. Члени Наглядової ради
Банку повиннi мати вищу освiту. З метою виконання завдань, якi
покладаються на Наглядову раду, кандидати, якi висуваються до
її складу, повиннi крiм бездоганної дiлової репутацiї також
вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам щодо професiйної
придатностi та зокрема як мiнiмум: розумiти значнi ризики, з
якими працює або планує працювати Банк; розумiти потреби
Банку у капiталi; бути спроможними оцiнювати на регулярнiй
основi ефективнiсть i обережнiсть дiй Правлiння Банку щодо
управлiння операцiями Банку i ризиками, на якi наражається

Банк. Професiйна придатнiсть визначається як сукупнiсть знань,
професiйного та управлiнського досвiду особи, необхiдних для
належного виконання посадових обов'язкiв з урахуванням
бiзнес-плану та стратегiї Банку, а також функцiонального
навантаження та сфери вiдповiдальностi конкретного члена
Наглядової ради. Квалiфiкацiйнi вимоги до членiв Наглядової
ради встановлюються НБУ. Незалежний член Наглядової ради
(незалежний директор) повинен вiдповiдати вимогам щодо
незалежностi, установленим статтею 531 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та вимог НБУ. Незалежний директор член Наглядової ради, на якого вiдсутнiй будь-який вплив з боку
iнших осiб у процесi прийняття рiшень пiд час виконання
обов'язкiв незалежного директора. Зокрема, не може вважатися
незалежним директором особа, якщо вона: входила протягом
попереднiх п'яти рокiв до складу Правлiння Банку та/або
афiлiйованих з ним юридичних осiб; одержує та/або одержувала
протягом попереднiх трьох рокiв вiд Банку та/або афiлiйованих з
ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що
перевищує 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за
кожний з таких рокiв; володiє (прямо або опосередковано) 5 i
бiльше вiдсотками статутного капiталу Банку чи є посадовою
особою або особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в Банку, а
також є фiзичною особою - пiдприємцем, яка протягом минулого
року мала iстотнi дiловi вiдносини з Банком та/або
афiлiйованими з ним юридичними особами; є та/або була
протягом попереднiх трьох рокiв незалежним аудитором Банку
та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб; є та/або була
протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторської
фiрми, яка протягом попереднiх трьох рокiв надавала аудиторськi
послуги Банку та/або афiлiйованим з ним юридичним особам; є
та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником Банку
та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб; є акцiонером власником контрольного пакета акцiй та/або є представником
акцiонера - власника контрольного пакета акцiй Банку в
будь-яких цивiльних вiдносинах; була сукупно бiльш як 12 рокiв
членом Наглядової ради Банку; є близькою особою осiб вище.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Iнше внутрiшнiми документами АТ "ЮНЕКС БАНК" не

передбачено
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Iнше внутрiшнiми документами АТ "ЮНЕКС БАНК" не
Інше (запишіть)
передбачено
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Станом на 31.12.2021
Правлiння Банку дiяло у
наступному складi: Iван
Свiтек - Голова Правлiння;
Шиманська Свiтлана
Михайлiвна - головний
бухгалтер, член
Правлiння; Павлiк
Володимир Миколайович
- директор Департаменту
фiнансового монiторингу
та валютного

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Правлiння Банку є колегiальним виконавчим органом Банку, що
здiйснює поточне управлiння Банком, формування фондiв,
необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з
принципами та порядком, встановленими Статутом Банку,
рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради Банку. До
компетенцiї Правлiння Банку належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм тих,
що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради Банку. Вимоги до членiв Правлiння Банку та
функцiональнi обов'язки виконавчого органу викладенi у Статутi
Банку, Кодексу корпоративного управлiння Банку, Положеннi
про Правлiння Банку, що затвердженi Рiшенням єдиного
акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
компанiєю ВИЗАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛТД/WITHINE
INVESTMENTS LTD №1(40) вiд 09.12.2020р., та розмiщених на
сайтi Банку за посиланням:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745

У 2021 роцi було проведено 145 засiдань Правлiння Банку на
якмх яких було розглянуто i прийнято рiшення з 476 питань,
пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку. Правлiння Банку
здiйснювало:
Щомiсячне погодження значних правочинiв щодо
операцiй з депозитними сертифiкатами Нацiонального банку
України.
Розгляд рекомендацiй вiддiлу внутрiшнього аудиту за
результатами аудиторських перевiрок,
Розгляд звiтiв про роботу комiтетiв Правлiння (Кредитний
комiтет, КУАП, Тарифний комiтет тощо)
Щомiсячне затвердження: перелiку пов'язаних iз банком

осiб; лiмiтiв на мiжбанкiвськi операцiї.
Розгляд питань незастосування до позичальникiв
штрафних санкцiй за договорами про споживчий кредит,
пов'язаного з запровадженням карантину.
Погодження/затвердження внутрiшнiх нормативних
документiв та змiн до них.
Розгляд та затвердження щоквартальних звiтiв за
результатами монiторингу ефективностi системи внутрiшнього
контролю Банку; щоквартальних консолiдованих звiтiв про
iнциденти операцiйного ризику Банку; результатiв щоквартально
проведених стрес-тестувань Банку.
Погодження укладення/продовження дiї договорiв оренди.
Щомiсячний розгляд питань щодо дотримання ключових
показникiв ризику та управлiнської звiтностi про ризики.
Регулярний розгляд питання про результати роботи
Банку/вiддiлень банку.
Розгляд та погодження питань щодо Органiзацiйної
структури управлiння.
Щоквартальний розгляд звiтiв щодо оцiнки
комплаєнс-ризику.
Розгляд спiвробiтництва з контрагентами з питань
господарсько-операцiйної дiяльностi.
Тощо.
Рiшення Правлiння Банку приймається простою бiльшiстю
голосiв членiв Правлiння Банку, якi беруть участь у засiданнi.
При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення,
за яке проголосував Голова Правлiння Банку.
Оцінка роботи
виконавчого органу

Дiяльнiсть Правлiння у 2021 роцi як колегiального органу була
ефективною i спрямованою на реалiзацiю основних стратегiчних
завдань Банку. Всi члени Правлiння розумiють свої
повноваження та вiдповiдальнiсть i дотримуються високих
професiйних i етичних стандартiв пiд час виконання своїх
обов'язкiв. Склад Правлiння, порядок його роботи та ефективна
взаємодiя мiж членами Правлiння забезпечують високу
ефективнiсть його роботи. Найбiльш ефективною дiяльнiсть
Правлiння упродовж року була в наступних напрямах: ефективна взаємодiя з Наглядовою Радою Банку; - виконання
стратегiї розвитку Банку та поставлених загальнобанкiвських та
iндивiдуальних цiлей; - удосконалення системи управлiння
ризиками; - диверсифiкацiя джерел вкладення надлишкової
лiквiдностi; - сприяння зростанню i якостi активної клiєнтської
бази.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Система внутрiшнього контролю банку:
1) складається з таких компонентiв: контрольного середовища, управлiння ризиками,
притаманними дiяльностi банку, уключаючи комплаєнс-ризик, контрольної дiяльностi в банку,
контролю за iнформацiйними потоками та комунiкацiями банку, монiторингу ефективностi

системи внутрiшнього контролю банку;
2) забезпечує досягнення операцiйних, iнформацiйних, комплаєнс-цiлей дiяльностi банку;
3) реалiзується на кожному з органiзацiйних рiвнiв банку.
Основнi напрями здiйснення внутрiшнього контролю в банку включають:
-контроль за досягненням цiлей дiяльностi банку, уключаючи цiлi, визначенi в стратегiї та
бiзнес-планi банку;
-контроль за забезпеченням ефективностi фiнансової та господарської дiяльностi банку в разi
здiйснення банкiвських та iнших операцiй;
-контроль за ефективнiстю управлiння активами i пасивами;
-контроль за збереженням активiв банку;
-контроль за ефективнiстю системи управлiння ризиками;
-контроль за дотриманням вимог законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, внутрiшнiх нормативних документiв, стандартiв професiйних
об'єднань, дiя яких поширюється на банк;
-контроль за достовiрнiстю, повнотою, об'єктивнiстю i своєчаснiстю ведення бухгалтерського
облiку, складанням та оприлюдненням фiнансової та iншої звiтностi для зовнiшнiх i внутрiшнiх
користувачiв;
-управлiння iнформацiйними потоками, уключаючи отримання i передавання iнформацiї,
забезпечення функцiонування системи управлiння iнформацiйною безпекою.
Суб'єктами системи внутрiшнього контролю Банку є: Наглядова рада Банку; Правлiння Банку;
Вiддiл внутрiшнього аудиту Банку; головний бухгалтер i його заступники; керiвники вiддiлень
Банку; Управлiння комплаєнс, Департамент ризикiв; керiвники пiдроздiлiв Головного офiсу
Банку i працiвники, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль вiдповiдно до повноважень,
визначених внутрiшнiми документами Банку. Система внутрiшнього контролю охоплює всi
етапи дiяльностi Банку та включає: 1)попереднiй контроль, який проводиться до фактичного
здiйснення операцiй Банку та забезпечується в таких частинах: пiдбору персоналу - шляхом
ретельного аналiзу дiлових i професiйних якостей кандидатiв на вакантнi посади, пiдвищення
професiйного рiвня i квалiфiкацiї працiвникiв; залучення i розмiщення грошових коштiв шляхом попереднього аналiзу ризиковостi та ефективностi операцiй Банку, визначення
оптимальних засобiв i методiв для їх виконання з метою уникнення або мiнiмiзацiї можливих
втрат та ризикiв; матерiальних ресурсiв - шляхом аналiзу якостi та рiвня забезпеченостi Банку
необхiдними технiчними засобами, обладнанням, системами автоматизацiї банкiвської
дiяльностi з використанням сучасних iнформацiйних технологiй, що вiдповiдають обсягу та
складностi здiйснюваних ним операцiй; вибору постачальникiв товарiв, робiт та послуг шляхом ретельного аналiзу дiлової репутацiї та рiвня професiоналiзму працiвникiв, дотримання
принципу диверсифiкацiї пiд час вибору постачальникiв та недопущення концентрацiї обсягiв
замовлень на адресу одного постачальника; розроблення та запровадження нових продуктiв шляхом попереднього аналiзу ризиковостi та ефективностi продукту/послуги, що планується
запровадити; 2) поточний контроль, який проводиться пiд час здiйснення операцiй Банку i
включає контроль за дотриманням законодавчих актiв та внутрiшнiх документiв Банку щодо
здiйснення цих операцiй, порядку прийняття рiшень про їх здiйснення, контроль за повним,
своєчасним i достовiрним вiдображенням операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi,
контроль за збереженням майна Банку; 3) подальший контроль, який проводиться пiсля
здiйснення операцiй Банку та полягає в перевiрцi обгрунтованостi i правильностi здiйснення
операцiй, вiдповiдностi документiв установленим формам i вимогам щодо їх оформлення,
вiдповiдностi виконуваних працiвниками обов'язкiв їх посадовим iнструкцiям, виявленi причин
порушень i недолiкiв та визначеннi заходiв щодо їх усунення, контролi за виконанням планових
показникiв дiяльностi, визначених у стратегiї розвитку Банку, його бiзнес-планах та бюджетi,
перевiрцi повноти i достовiрностi даних фiнансової, статистичної, управлiнської, податкової та
iншої звiтностi, сформованої Банком.
Система управлiння ризиками Банку побудована з урахуванням його розмiру, бiзнес-моделi,

масштабу дiяльностi, видiв та складностi операцiй та забезпечує виявлення, вимiрювання
(оцiнку), монiторинг, звiтування, контроль, пом'якшення всiх суттєвих ризикiв Банку з метою
визначення Банком величини капiталу, необхiдного для покриття всiх суттєвих ризикiв,
притаманних його дiяльностi.
Система управлiння ризиками Банку представляє собою сукупнiсть належним чином
задокументованих i затверджених полiтики, методик i процедур управлiння ризиками:
лiквiдностi, кредитним, ринковим, процентним та операцiйним i комплаєнс ризиками, якi
визначають порядок дiй, спрямованих на здiйснення систематичного процесу виявлення,
вимiрювання, монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв зазначених ризикiв
на всiх органiзацiйних рiвнях з метою визначення банком величини капiталу, необхiдного для
покриття всiх суттєвих ризикiв, притаманних його дiяльностi.
Система управлiння ризиками Банку передбачає: органiзацiйну структуру, яка чiтко визначає
обов'язки, повноваження та вiдповiдальнiсть осiб щодо управлiння ризиками; культуру
управлiння ризиками та кодекс поведiнки (етики); внутрiшньобанкiвськi документи з питань
управлiння ризиками; iнформацiйну систему щодо управлiння ризиками та звiтування;
iнструменти для ефективного управлiння ризиками.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів

виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Саном на 31.12.2021 року Положення про ревiзiйну комiсiю не
iснує в зв'язку з тим,що рiчними Загальними зборами акцiонерiв
Банку, що вiдбулися 14.04.2017 (Протокол №34 вiд 14.04.2017)
Інше (запишіть)
прийнято рiшення з 14 квiтня 2017 року Ревiзiйну комiсiю не
обирати. На вимогу Нацiонального банку України розроблена
"Облiкова полiтика АТ "ЮНЕКС БАНК" в якiй зазначенi питання
про акцiї товариства та порядок розподiлу прибутку.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
Документи
загальнодоступні надаються
Копії
Інформація
й інформаційній
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
базі даних
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
Національної
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
комісії з цінних безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
паперів та
ьо в
запит акціонерног
зборах
фондового ринку акціонерно акціоне
о
про ринок
му
ра
товариства
цінних паперів
товаристві
або через особу,
яка провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
Iнше не передбачене
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X

більше 10 відсотками голосуючих акцій
Станом на 31.12.2021 року ревiзiйної комiсiї в Банку не iснує в зв'язку
з тим,що рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку, що вiдбулися
Інше (зазначити)
14.04.2017 (Протокол №34 вiд 14.04.2017) прийнято рiшення з 14
квiтня 2017 року Ревiзiйну комiсiю не обирати.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

2

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

DRAGON CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED/ДРАГОН
КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД
Ivan Svitek/Iван Свiтек

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
HE206349

2475920936

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

75,01

24,99

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
292 000 000

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

0

Обмежень щодо врахування цiнних
паперiв при визначеннi кворуму та
при голосуваннi в органах емiтента
не iснує
Обмежень щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при
голосуваннi в органах емiтента не iснує

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення Голови та Членiв Наглядової Ради здiйснюється згiдно
чинного законодавства України, а також Статуту Банку, Положення про Наглядову раду АТ
"ЮНЕКС
БАНК",
що
розмiщенi
за
веб-адресою
сторiнки
сайту
Банку:

https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745
Наглядова рада обирається Загальними зборами учасникiв Банку (далi - Загальнi збори).
шляхом кумулятивного голосування, або рiшенням Єдиного акцiонера Банку з числа акцiонерiв
Банку, їх представникiв та незалежних членiв (незалежних директорiв) у кiлькостi не менше
п'яти осiб на строк не бiльший нiж три роки. Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку
визначається Загальними зборами.
Повноваження члена Наглядової ради Банку, обраного кумулятивним голосуванням, за
рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi лише за умови одночасного припинення
повноважень усього складу Наглядової ради Банку. У такому разi рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Банку приймається Загальними зборами простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, або рiшенням
Єдиного акцiонера Банку. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради
припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два
тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; в разi
набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; в разi смертi, визнання його
недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання
акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є
представником акцiонера. Член Наглядової ради Банку, обраний як представник акцiонера або
групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
У разi якщо незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор) протягом строку
своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, встановленим чинним законодавством
України щодо незалежних членiв Наглядової ради Банку, вiн повинен скласти свої
повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Банку.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради Банку, повноваження яких дiйснi, становить менше
половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Банк протягом трьох мiсяцiв має
скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Банку.
Голова Наглядової ради Банку обирається Загальними зборами з числа членiв Наглядової ради
Банку простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
Загальнi збори можуть в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Банку простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Загальних зборах. Новий Голова
Наглядової ради Банку обирається з числа членiв Наглядової ради Банку.
Призначення та звiльнення Голови та Членiв Правлiння. здiйснюється згiдно чинного
законодавства України, а також Статуту Банку, Положення про Правлiння АТ "ЮНЕКС
БАНК",
що
розмiщенi
за
веб-адресою
сторiнки
сайту
Банку:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745.
Голова Правлiння Банку призначається Наглядовою радою Банку за пропозицiєю Голови
Наглядової ради Банку або iншого члена Наглядової ради Банку строком не бiльше, нiж на три
роки. Голова Правлiння Банку вступає на посаду пiсля його погодження Нацiональним банком
України.
Члени Правлiння Банку обираються та звiльняються з посади рiшенням Наглядової ради Банку,
у тому числi за поданням Голови Правлiння Банку. Голова та члени Правлiння Банку можуть
переобиратися на посаду необмежену кiлькiсть разiв.
Кандидати, якi висуваються до складу Правлiння Банку, у т.ч. кандидати на посаду Голови
Правлiння Банку, повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та
професiйної придатностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Голови та членiв Правлiння Банку
Наглядовою радою Банку з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання
складу Правлiння Банку, повноваження Голови та членiв Правлiння Банку продовжуються до
моменту ухвалення Наглядовою радою Банку вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може
обиратися Головою та/чи членом Правлiння Банку неодноразово i це не призводить до

виникнення з ним безстрокових трудових вiдносин. Повноваження Голови Правлiння Банку
та/або членiв Правлiння Банку можуть бути достроково припиненi вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради Банку у будь-який час та з будь-яких пiдстав.
Повноваження Голови Правлiння Банку та/або членiв Правлiння Банку припиняються
достроково без ухвалення органами управлiння та контролю Банку будь-яких рiшень у разi
настання певних подiй, а саме:
- за власним бажанням з письмовим повiдомленням у строк, визначений контрактом;
- набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким посадову особу засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона
обiймати певнi посади);
- смерть, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Повноваження Голови Правлiння Банку припиняються за рiшенням Наглядової ради Банку з
одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння Банку або особи, яка
тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Кожен член Правлiння Банку може бути усунений з посади Наглядовою радою Банку в разi його
некомпетентностi, зловживання службовим становищем, розголошення комерцiйної чи
банкiвської таємницi або в разi здiйснення iнших дiй, що спричинили шкоду iнтересам Банку.
Рiшення про усунення вiд виконання обов'язкiв члена Правлiння Банку приймається простою
бiльшiстю голосiв Наглядової ради Банку.
У разi звiльнення посадових осiб, нiяких додаткових винагород або компенсацiй, крiм тих, що
передбаченi чинним трудовим законодавством, та умовами укладеного з ними договору не має
бути виплачено.
9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовими особами емiтента згiдно Статуту АТ "ЮНЕКС БАНК" є:
1) Голова i члени Наглядової ради Банку;
2) Голова та члени Правлiння Банку.
Повноваження посадових осiб Банку визначаються Статутом АТ "ЮНЕКС БАНК" та
вiдповiдними внутрiшнiми положеннями (Положення про Наглядову Раду, Положення про
Правлiння),
що
розмiщенi
за
веб-адресою
сторiнки
сайту
Банку:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ДРАГОН КАПIТАЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
[DRAGON CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED]

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
HE 206349

Місцезнаходження
1105, Кiпр, н/д р-н,
Нiкосiя, Агiос
Андреас, вул.Агiу
Павлу 15, Ле

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Iван Свiтек
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

219 029 200

75,01

Кількість акцій
(шт.)
72 970 800
292 000 000

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
24,99
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

219 029 200

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
72 970 800
0
292 000 000
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

292 000 000

1,00

Права та обов'язки
Акцiонери Банку мають право:
- в порядку, передбаченому Статутом Банку та чинним
законодавством України, брати участь в управлiннi
Банком. Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на Загальних
зборах крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування;
- отримання дивiдендiв у разi прийняття Загальними
зборами рiшення про їх виплату;
- самостiйно розпоряджатися акцiями, якi належать їм
на правi власностi;
- одержувати частину майна Банку або вартостi
частини майна Банку пропорцiйно до вартостi
належних їм акцiй Банку в черговостi i порядку,
передбачених законодавством України, у випадку
лiквiдацiї Банку;
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть
Банку в обсязi i в порядку, визначених законодавством
України i Статутом Банку;
- у разi емiсiї Банком додаткових акцiй шляхом
приватного розмiщення користуватися переважним
правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй
Банку в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних
акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих
акцiй;
- вимагати викупу Банком всiх чи частини належних
акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених
законодавством України i Статутом Банку;
- продати акцiї Банку в разi, якщо Банком прийнято
рiшення про придбання таких акцiй;
- у випадках, передбачених законодавством України,
захищати в судовому порядку свої порушенi права, в
тому числi вимагати вiд Банку вiдшкодування збиткiв;
- iншi права, передбаченi Статутом Банку, чинним
законодавством України та внутрiшнiми нормативними
документами Банку.
Кожною простою акцiєю Банку її власнику - акцiонеру

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
не має

надається однакова сукупнiсть прав.
Акцiонери Банку одночасно з обов'язками,
визначеними в iнших положеннях цього Статуту
Банку, зобов'язанi:
- дотримуватися вимог Статуту Банку, внутрiшнiх
документiв Банку;
- виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших
органiв управлiння i контролю Банку;
- зберiгати конфiденцiйнiсть та не розголошувати
банкiвську та комерцiйну таємницю Банку;
- виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому
числi пов'язанi з майновою участю;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Банку;
- вiдповiдати вимогам чинного законодавства України
(в тому числi вимогам нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України) до акцiонерiв Банку (як
для iснуючих акцiонерiв, так i для осiб, що набувають
право власностi на акцiї Банку);
- забезпечувати наявнiсть та надання Банку або
Нацiональному банку України документiв/iнформацiї,
що вимагається чинним законодавством України (в
тому числi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України);
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi
законодавством України, Статутом Банку та
внутрiшнiми нормативними документами Банку.
Акцiонери Банку мають право укладати мiж собою
договiр (договори), вiдповiдно до якого на акцiонерiв
Банку покладаються додатковi обов'язки, у тому числi
обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається
вiдповiдальнiсть за його недотримання.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
20.08.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
687/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000085542 Акція проста Бездокумент
1
292 000 0 292 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
00
фондового ринку
рна 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.
Станом на 31.12.2021 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.

10. 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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
20.08.2010

2
687/1/10

3
UA4000085542

4
292 000 000

5
292 000 000

6
292 000 000

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)

Опис:
У Банку вiдсутнi голосуючi акцiї права голосу за якими обмежено, а також права голосу за якими за результатами обмеження таких прав предано iншiй особi.

8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
38 159
13 519
33 176
0
3 823
3 774
400
320
0
0
760
9 425
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
34 171
0
34 171
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
38 159
47 690
33 176
34 171
3 823
3 774
400
320
0
0
760
9 425
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 159
13 519
0
34171
38 159
47 690
До основних засобiв АТ "ЮНЕКС БАНК", що облiковуються в балансi
станом на кiнець звiтного року, належать основнi засоби виробничого
призначення:
будинки, споруди - нерухомiсть (примiщення), що орендуються
Банком та квалiфiкуються як активи з правом користування, що
використовуються в процесi здiйснення адмiнiстративної дiяльностi та
надання послуг клiєнтам;
машини та обладнання, в тому числi комп'ютерна технiка;
транспортнi засоби;
iншi основнi засоби, в тому числi iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi), а також вартiсть полiпшень (завершених капiтальних
iнвестицiй) в орендованi примiщення.
Основнi засоби невиробничого призначення станом на кiнець звiтного
перiоду - вiдсутнi.
Банком встановленi наступнi строки експлуатацiї основних засобiв:
- орендованi примiщення - протягом строкiв, встановлених в договорах
оренди;
-машини та обладнання, в т. ч. комп'ютерне обладнання - вiд 5 до 10
рокiв;
-транспортнi засоби - вiд 7 до 10 рокiв;
-iншi основнi засоби, в т. ч. числi iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi) - вiд 5 до 10 рокiв;
-iншi необоротнi матерiальнi активи, представленi олiпшенням в
орендованi примiщення - вiдповiдно до строкiв дiї договорiв оренди.
Первiсна вартiсть всiх основних засобiв станом на 31.12.2021 року
становить 70 664 тис. грн, сума зносу - 22 974 тис. грн., вiдповiдно,
залишкова вартiсть основних засобiв складає 47 690 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного 2021 року становить
32,51%, при цьому, ступiнь зносу по групах основних засобiв є
наступним:

-будiвлi, споруди (орендованi примiщення) -17,11 %;
-машини та обладнання, в т. ч. комп'ютерне обладнання - 73,67%
-транспортнi засоби - 63,84%
-iншi, в т. ч. числi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -33,73%
Протягом 2021 року змiн у методах амортизацiї та строках корисного
використання не вiдбувалося.
Банк не має у складi основних засобiв будь-яких об'єктiв, стосовно яких
iснують обмеження щодо володiння, користування та розпорядження,
передбаченi законодавством України. Банк також не має об'єктiв
основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо).

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 340

X

X

X

0

X

X

X
X

546 478
547 818

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Iншi зобов'язання та забезпечення, в тому числi:
Кошти корпоративних клiєнтiв* -- 291 281 тис.грн.;
Кошти роздрiбних клiєнтiв* -- 223 896 тис.грн.;
Кошти ДIУ* -- 4 678 тис.грн.
Iншi зобов'язання - 26 623 тис.грн.
*без врахування нарахованих вiдсоткiв

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

"IНТЕР-АУДИТ КРОУ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30634365
0411, Україна, н/д р-н, м. Київ, б-р Л.
Українки 10, к. 61
Свiдоцтво №2248
Аудиторська Палата України
26.01.2001
(044)337-20-38
(044)337-20-38
69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань
оподаткування
ТОВ АФ "IНТЕР-АУДИТ КРОУ"
вiдповiдає вимогам до суб'єктiв
аудиторської дiяльностi якi мають
право проводити обов'язковий аудит
фiнансової звiтностi, встановлених
Законом України " Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть".
ТОВ АФ "IНТЕР-АУДИТ КРОУ" у
2020 роцi пройшла перевiрку контролю
якостi аудиторських послуг( наказ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ОРГАН
СУСПIЛЬНОГО
НАГЛЯДУ
ЗА
АУДИТОРСЬКОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ" №
13-кя вiд 31.01.2020 "Про проходження
перевiрки з контролю якостi".
Кiлькiсть
штатних
працiвникiв
достатня для проведення аудиторських
перевiрок
суспiльно
значимих
пiдприємств та вiдповiдає сучасним
вимогам регуляторiв.
ТОВ АФ "IНТЕР-АУДИТ КРОУ" має
страховий сертифiкат по добровiльному
страхуванню
вiдповiдальностi
аудиторiв перед третiми особами за
шкоду,
заподiяну
внаслiдок
професiйної дiяльностi.

ТОВ "Рейтингове агентство
"IBI-Рейтинг"
Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

33292696
03680, Україна, н/д р-н, м. Київ, вул.
Антоновича, 172, офiс 1014
Свiдоцтво №3
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.04.2010
(44) 362 90 84
(44) 521-20-15
Визначення кредитних рейтингiв
пiдприємствам, банкам, страховим
компанiям, органам мiсцевого
самоврядування за Нацiональною
рейтинговою шкалою
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Рейтингове
агентство
"IBI-Рейтинг"
здiйснює
визначення кредитного рейтингу та
рейтингу
надiйностi
банкiвських
вкладiв емiтента на пiдставi договору
№ В-20131206-UNXB-01 вiд 06.12.2013
р. та Угоди №1 вiд 31.03.2016 р. про
замiну сторони договору
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, н/д р-н, м. Київ, вул.
Тропiнiна 7-Г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2010
(044) 591-04-04
(044) 482-52-07
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
ПАТ
"Нацiональний
депозитарiй
України"
(далi
Центральний
депозитарiй),
набув
статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку в
установленому
порядку
Правил
Центрального депозитарiю (решение
Комиссии от 01.10.2013 № 2092).
Центральний
депозитарiй
надає
Емiтенту
послуги
згiдно
Заяви
№ОВ-100
вiд
16.10.2013
про
приєднання до Умов Договору про
обслуговування
випускiв
цiнних

паперiв. Емiтент, як депозитарна
установа
отримує
послуги
вiд
Центрального депозитарiю згiдно Заяви
про приєднання до Умов Договору про
обслуговування
випускiв
цiнних
паперiв
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,

Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Приватне акціонерне товариство
30115243
03062, Україна, н/д р-н, м.Київ,
проспект Перемоги, будинок 65
АВ №500437
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
02.12.2009
(044)5360020
(044)5003773
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний);Код КВЕД 65.20
Перестрахування
Страхування майна емiтента
ТОВ "СТАНДАРТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31954068
04071, Україна, н/д р-н, м. Київ, вул.
Костянтинiвська, будинок 2а
АЕ №263253
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
03.09.2013
044) 338-71-98
044) 338-71-98
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарну дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"СТАНДАРТ"
здiйснює обслуговування емiтента на
пiдставi Договору про обслуговування
рахункiв у цiнних паперах власникiв
цiнних паперiв №29 вiд 14.05.2020
Приватне акцiонерне товариство

ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС"
Приватне акціонерне товариство
19411125
03038, Україна, н/д р-н, м. Київ, вул.
Ямська, 28-А
АВ №584132
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
10.05.2011
(044)3512380
044)3512410
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний)
Страхування майна вiддiлення за
адресою:
м.Запорiжжя,
пр.Соборний,200
(перiод
21.05.2019-20.05.2020)
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIВЕС"
Приватне акціонерне товариство
32638319
03150, Україна, н/д р-н, м.Київ,
вул.Велика Василькiвська,72
АВ №584488
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
14.06.2011
(044)2068430
(044)2068430
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний)
Страхування
майна
(частина
примiщення)
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ ВУСО"
Приватне акціонерне товариство
31650052
03680, Україна, н/д р-н, м.Київ,
вул.К.Малевича, 31
АЕ №293931
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО
ЗДIЙСНЮЄ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПОСЛУГ
10.07.2014
0800503773
0800503773
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний)
Страховi платежi по страховим полiсам
(ОСАГО) по операцiям фiнансового
лiзингу
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ АРКС"
Приватне акціонерне товариство
20474912
04070, Україна, н/д р-н, м.Київ,
вул.Iлiнська, 8
АВ №483280
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
17.09.2009
(044)3911122
(044)3911122
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний)
Страхування нежитлового примiщення:
м.Київ вул.Жилянська, 57 (перiод
30.06.2021-29.06.2022)
Акцiонерне товариство "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ IНГО"
Приватне акціонерне товариство
16285602
01054, Україна, н/д р-н, м.Київ,
вул.Бульварно-Кудрявська, 33
АВ №546575
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
01.02.2007
0800215553
0800215553
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний)
Страхування ЦПВВНТЗ та КАСКО
(авто
Wolkswagen
Golf
(перiод
17.02.2022-16.02.2023)

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
"УПТСК"
Приватне акціонерне товариство
34217644
04080, Україна, н/д р-н, м.Київ,
вул.Кирилiвська, 40, кiм.709
АЕ №641942
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО
ЗДIЙСНЮЄ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
21.05.2009
0800507050
0800507050
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний)
Страхування ЦПВВТЗ (авто Тoyota
Camry) (перiод 07.03.2021-06.03.2022)

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
09.02.2021

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)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
144 000

5
937 121

6
15,3662

Предмет
правочину

7
розмiщення
тимчасово
вiльних
коштiв у
депозитнi

Дата
вчинення
правочину

8
04.01.2021

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
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
10.02.2021

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

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

сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 04.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 05.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 144000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 144000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 15,3662 %. 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
09.02.2021
Наглядова
136 000
937 121
14,5125
розмiщення
05.01.2021
10.02.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 05.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 06.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 136000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 136000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 14,5125%. 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.
3
09.02.2021
Наглядова
150 000
937 121
16,0065
розмiщення
06.01.2021
10.02.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 06.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 15.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 150000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 150000 тис.грн. Вартiсть активiв

Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 16,0065%. 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
09.02.2021
Наглядова
158 000
937 121
16,8601
розмiщення
06.01.2021
10.02.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 06.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 11.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 158000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 158000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 16,8601 %. 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.
5
09.02.2021
Наглядова
191 000
937 121
20,3816
розмiщення
11.01.2021
10.02.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 11.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 12.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 191000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 191000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20,3816 %. 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.
6
09.02.2021
Наглядова
199 000
937 121
21,2353
розмiщення
13.01.2021
10.02.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi

сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 12.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 199000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 199000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 21,2353 %. 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.
7
09.02.2021
Наглядова
94 000
937 121
10,0307
розмiщення
13.01.2021
10.02.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 13.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 14.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 94000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 94000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,0307 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 15.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 16.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 176000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 176000 тис.грн. Вартiсть активiв

Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18,7809 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 18.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 174000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 174000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18,5675 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 18.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 19.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 174000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 174000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18,5675 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 19.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 19.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 158000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 158000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 16,8601 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 19.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 20.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 167000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 167000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 17,8205 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 20.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 21.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 205000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 205000 тис.грн. Вартiсть активiв

Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 21,8755 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 21.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 180000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 180000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 19,2078 %. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 26.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 27.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 305000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 305000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 32,5465 %. 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:
09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 27.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.01.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 124000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 124000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 13,232%. 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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09 лютого 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №05 вiд 09.02.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 29.01.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 01.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 190000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 190000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 20,2749%. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 01.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 02.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 210000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 210000 тис.грн. Вартiсть

активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22,4091%. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 02.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 03.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 185000тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 185000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 19,7413%. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 03.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 04.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 102000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 102000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,8844 %. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 04.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 05.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 100000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 100000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,6710%. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 05.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 08.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 105000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 105000тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 11,2045 %. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 10.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 11.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 121000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 121000 тис.грн. Вартiсть

активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12,9119%. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 11.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 12.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 94000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 94000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,0307 %. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 17.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 113000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 113000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12,0582 %. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 18.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 19.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 109000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 109000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 11,6314%. 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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04 березня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №11 вiд 04.03.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.02.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 24.02.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 112000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 112000 тис.грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 11,9515 %. 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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07 квiтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №18 вiд 07.04.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 15.03.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 16.03.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 96000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 96000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,2441 %. 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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07 квiтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №18 вiд 07.04.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 19.03.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 22.03.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 95000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 95000 тис.грн. Вартiсть активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,1374 %. 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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07 квiтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №18 вiд 07.04.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 24.03.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 25.03.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 105000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 105000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 11,2045 %. 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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07 квiтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №18 вiд 07.04.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 31.03.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 01.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 120000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 120000 тис.грн. Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 937121,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12,8052 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 01.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 02.04.2021тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 190000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 190000 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 24,0759 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 02.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 05.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 120000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 120000 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 15,2058 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 05.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 06.04.2021тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 160000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 160000 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 20,2745 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 06.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та 07.04.2021 тимчасово
вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України на суму 135000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є
предметом правочину складає 135000 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 17,1066%. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 09.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 12.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 100000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 100000 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 12,6715 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 12.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.04.2021тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на сум 154000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 154000 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 19,5142%. 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.
38
07.05.2021
Наглядова
81 000
789 170
10,2639
розмiщення
13.04.2021
11.05.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 13.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 14.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 81000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 81000 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 10,2639%. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 15.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 16.04.2021тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 98000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 98000 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 12,4181%. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 19.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 103000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 103000 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 13,0517%. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 20.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та 21.04.2021 тимчасово
вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України на суму 85000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є
предметом правочину складає 85000 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 10,7708 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 21.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 22.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 100000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 100000 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 12,6715 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 30.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 100000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 100000 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 12,6715 %. 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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07 травня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №24 вiд 07.05.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.04.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 26.04.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на сум 134000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 134000 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 16,9799 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 14.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 80 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 80 000 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 10,1372 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 11.05.2021 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 12,0379 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 11.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 12.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 99 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 99 000 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 12,5448 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 12.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 97 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 97 000 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 12,2913 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 13.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 14.05.2021 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 10,7708 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 14.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 21.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 100 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 100 000 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 12,6715 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 17.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 18.05.2021 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 19,3874 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 18.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 19.05.2021 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 21,6683 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 19.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 20.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 262 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 262 000 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 33,1994 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 20.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 21.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 309 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 309 000 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 39,1550 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 21.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 100 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 100 000 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 12,6715 %. 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:
07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 21.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 24.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 325 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 325 000 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 41,1825 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 24.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 25.05.2021 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 39,7886 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 25.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 26.05.2021 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 39,0283 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 26.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 27.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 298 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 298 000 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 37,7611 %. 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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07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 27.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 324 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 324 000 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 41,0557 %. 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:
07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 28.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 04.06.2021 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 34,2131 %. 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:
07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 28.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 31.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 190 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 190 000 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 24,0759 %. 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.
63
07.06.2021
Наглядова
188 000
789 170
23,8224
розмiщення
31.05.2021
07.06.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №28 вiд 07.06.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 31.05.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 31.05.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 188 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 188 000 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 23,8224 %. 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:
07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №30 вiд 07.06.2021) прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення Банком значного правочину шляхом придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України (надалi - ОВДП) загальним обсягом, що не перевищує
350000 тис.грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 350000 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 44,3503
%. 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:
07 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №30 вiд 07.06.2021) прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення Банком значного правочину шляхом залучення коштiв вiд Нацiонального банку України з максимально можливим розмiром зобов'язань у сумi 197000
тис.грн., а з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну суму 394580 тис.грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 394580 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 49,9993 %. 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:
15 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №32 вiд 15.06.2021) прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення Банком значного правочину шляхом придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України (надалi - ОВДП) загальним обсягом, що не перевищує
360000 тис.грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 360000 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 45,6175
%. 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 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 01.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 02.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 191 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 191 000 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 24,20 %. 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 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 02.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 03.06.2021 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 03.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 04.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 224 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 224 000 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 28,38 %. 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 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 04.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 07.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 459 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 459 000 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 58,16 %. 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. Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не
передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 08.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 455 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 455 000 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 57,65 %. 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 08.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 09.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 476 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 476 000 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 60,31 %. 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 09.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 10.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 118 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 118 000 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 14,95 %. 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 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 10.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 11.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 102 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 102 000 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 12,92 %. 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 11.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 14.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 124 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 124 000 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 15,71 %. 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.
76
05.07.2021
Наглядова
128 000
789 170
16,21
розмiщення
14.06.2021
06.07.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 14.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 15.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 128 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 128 000 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 16,21 %. 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 15.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 16.06.2021 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.
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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 18.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 22.06.2021 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 22.06.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 23.06.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 244 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 244 000 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 30,91 %. 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 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 09.06.2021 угоди щодо розмiщення до 24.05.2023 тимчасово вiльних коштiв у облiгацiї внутрiшнiх
державних позик України на суму 343 433 600 грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 343 433 600 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 43,51 %. 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.06.2021 угоди щодо розмiщення до 24.05.2023 тимчасово вiльних коштiв у облiгацiї внутрiшнiх
державних позик України на суму 99 040 760 грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 99 040 760 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 12,54 %. 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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te/page.php?lang=UA
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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.06.2021 угоди щодо розмiщення до 23.11.2022 тимчасово вiльних коштiв у облiгацiї внутрiшнiх
державних позик України на суму 88 509 520 грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 88 509 520 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 11,21 %. 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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Опис:
05 липня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №36 вiд 05.07.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.06.2021 угоди щодо розмiщення до 22.07.2022 тимчасово вiльних коштiв у облiгацiї внутрiшнiх
державних позик України на суму 94 453 200 грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 94 453 200 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 11,96 %. 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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Опис:
30 липня 2021 року позачерговими Загальними зборами учасникiв (акцiонерiв) АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №47 вiд
30.07.2021), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину шляхом залучення коштiв вiд Нацiонального банку України з максимально можливим
розмiром зобов'язань у сумi 730 000 000.00 гривень (сiмсот тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), а з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну суму 1
578 000 000.00 грн. (один мiльярд п'ятсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв гривень 00 копiйок), що складає понад 50% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 730 000 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 92,5 %. Загальна
кiлькiсть учасникiв (акцiонерiв) Банку, що приймали участь в позачергових Загальних зборах учасникiв (акцiонерiв) - 2, загальна кiлькiсть голосiв - 292 000 000 голосiв;
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 292 000 000, "проти" - немає. Загальнi збори учасникiв (акцiонерiв) Банку мають право i повноваження
приймати таке рiшення. Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
30 липня 2021 року позачерговими Загальними зборами учасникiв (акцiонерiв) АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №47 вiд
30.07.2021), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо проведення АТ "ЮНЕКС БАНК" операцiй своп процентної ставки з Нацiональним
банком України в максимальнiй умовнiй сумi 560 000 000.00 грн. (п'ятсот шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок), яка включає загальну суму умовних сум операцiй своп
процентної ставки та загальну суму активiв (майна), включених до гарантiйного фонду, що складає понад 50% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 560 000 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 70,96 %. Загальна
кiлькiсть учасникiв (акцiонерiв) Банку, що приймали участь в позачергових Загальних зборах учасникiв (акцiонерiв) - 2, загальна кiлькiсть голосiв - 292 000 000 голосiв;
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 292 000 000, "проти" - немає. Загальнi збори учасникiв (акцiонерiв) Банку мають право i повноваження
приймати таке рiшення. Додатковi критерiї щодо вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством Статутом Банку не визначенi.
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Опис:
03 серпня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №42 вiд 03.08.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.07.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 08.07.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 92 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 92 000 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 11,65 %. 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:
03 серпня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №42 вiд 03.08.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 08.07.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 09.07.2021 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.
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Опис:
03 серпня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №42 вiд 03.08.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 12.07.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.07.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 108 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 108 000 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 13,68 %. 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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03 серпня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №42 вiд 03.08.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 29.07.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 30.07.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 100 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 100 000 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 12,67 %. 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:
03 серпня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №42 вiд 03.08.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.07.2021 угоди щодо розмiщення до 20.07.2022 тимчасово вiльних коштiв у облiгацiї внутрiшнiх
державних позик України на суму 84 288 000 грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 84 288 000 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 10,68 %. 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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06.09.2021
Наглядова
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13,43
розмiщення
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Нацiонального
банку України
Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 02.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 03.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 106 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 106 000 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 13,43 %. 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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Нацiонального
банку України
Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 03.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 04.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 114 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 114 000 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 14,44 %. 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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Нацiонального
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Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 05.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 06.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 106 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 106 000 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 13,43 %. 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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Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 06.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 09.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 127 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 127 000 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 16,09 %. 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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Нацiонального
банку України
Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 09.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 10.08.2021 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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06.09.2021
Наглядова
158 000
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20,02
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https://unexbank.ua/si
рада
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Нацiонального
банку України
Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 10.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 11.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 158 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 158 000 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 20,02 %. 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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Нацiонального
банку України
Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 11.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 12.08.2021 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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Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 12.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 160 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 160 000 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 20,27 %. 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 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 13.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 16.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 287 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 287 000 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 36,36 %. 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 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 18.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 88 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 88 000 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 11,15 %. 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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Опис:
06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 26.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 27.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 130 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 130 000 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 16,47 %. 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 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 27.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.08.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 127 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 127 000 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 16,09 %. 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 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 28.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 30.08.2021 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.
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06 вересня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №50 вiд 06.09.2021), для погодження вчиненого
Банком значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 31.08.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших
послуг Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 01.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального
банку України на суму 135 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 135 000 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 17,10 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 01.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 02.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 179 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 179 000 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 22,68 %. 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:
11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 02.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 03.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 109 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 109 000 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 13,81 %. 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:
11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 03.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 06.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 105 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 105 000 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 13,30 %. 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:
11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 06.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 07.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 117 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 117 000 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 14,82 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 07.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 08.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 248 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 248 000 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 31,42 %. 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.
110
11.10.2021
Наглядова
203 000
789 170
25,72
розмiщення
08.09.2021
11.10.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 08.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 09.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 203 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 203 000 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 25,72 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 09.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до10.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 207 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 207 000 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 26,23 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 10.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 13.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 182 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 182 000 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 23,06 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 13.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 14.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 186 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 186 000 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 23,56 %. 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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Опис:
11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 14.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 15.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 249 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 249 000 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 31,55 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 15.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 16.09.2021 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 16.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 17.09.2021 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 17.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 20.09.2021 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 20.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 21.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 245 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 245 000 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 31,04 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 21.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 22.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 240 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 240 000 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 30,41 %. 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.
120
11.10.2021
Наглядова
225 000
789 170
28,51
розмiщення
22.09.2021
11.10.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/page.php?lang=UA
вiльних
&id_part=746
коштiв у
депозитнi
сертифiкати
Нацiонального
банку України
Опис:
11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 22.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 23.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 225 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 225 000 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 28,51 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 23.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 24.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 220 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 220 000 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 27,87 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 24.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 27.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 188 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 188 000 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 23,82 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 27.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 28.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 230 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 230 000 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 29,14 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 28.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 29.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 239 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 239 000 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 30,28 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 29.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 30.09.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 225 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 225 000 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 28,51 %. 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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11 жовтня 2021 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (далi - Банк) (протокол №57 вiд 11.10.2021), для погодження вчиненого Банком
значного правочину, прийнято рiшення про схвалення виконання Банком 30.09.2021 в межах Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг
Нацiональним банком України (далi - Єдиний договiр) угоди щодо розмiщення до 01.10.2021 тимчасово вiльних коштiв у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України на суму 266 000 тис. грн. з метою отримання процентного доходу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 266 000 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 33,70 %. 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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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 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.
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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 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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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.
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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 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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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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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 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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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.
136
05.11.2021
Наглядова
294 000
789 170
37,25
розмiщення
18.10.2021
08.11.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/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 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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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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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 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.
144
05.11.2021
Наглядова
314 000
789 170
39,78
розмiщення
28.10.2021
08.11.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/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 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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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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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 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.
158
06.12.2021
Наглядова
122 000
789 170
15,45
розмiщення
17.11.2021
07.12.2021
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/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 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.
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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 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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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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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 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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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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Нацiонального
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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 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.
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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 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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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 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.
183
06.01.2022
Наглядова
123 000
789 170
15,58
розмiщення
23.12.2021
10.01.2022
https://unexbank.ua/si
рада
тимчасово
te/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 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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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 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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Нацiонального
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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 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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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 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.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2021 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст
їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

2

3

1000

117 699

38 292

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

249 910
185 793
0
1 305 552

98 317
142 587
0
426 222

1070

0

0

1080

0

0

1090

1 329

1 329

1100
1110
1120
1130
1140

252
0
53 400
21 298
5 439

0
0
52 571
27 936
1 916

1150

0

0

1990
1999

0
1 940 672

0
789 170

2000
2010

269 376
1 329 709

0
516 522

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
3 177
0
0
15
38 170
7 417
100 080
0

0
4 713
0
983
0
17 786
7 814
0
0

2990
2999

0
1 747 944

0
547 818

3000
3010

292 000
4 161

292 000
4 161

1990

2990

Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

3020
3030
3040
3050
3060

0
0
10 898
763
-115 094

0
0
10 898
11 307
-77 014

0
0
192 728
1 940 672

0
0
241 352
789 170

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
27.05.2022 року

Керівник

Кушнiрук О.А., т. (097) 532 24 27
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

I.Свiтек
(підпис, ініціали, прізвище)
С.М. Шиманська
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати)
за 2021 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4
103 507
-18 276

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід (Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників

2
1000
1005

3
122 047
-36 379

1010

85 668

85 231

1020

-12 116

-33 100

1030

73 552

52 131

1040
1045

30 918
-10 203

39 617
-14 059

1050

96

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

4 562
571

892
18 048

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

-314

15

1140

0

0

1150

0

0

1160

-2

0

1170
1180
1190

15 997
-166 569
0

4 172
-137 399
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
-50 650
Витрати на податок на прибуток
1510
295
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
-50 355
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
940
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
0
у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
791
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
0
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
1 731

0

0
-36 583
-26
0
0
-36 609

77
0

0

0
0
0
-28
0
0
0

0

0
0
0
49

Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

2999

-48 624

-36 560

3010
3020

0
0

0
0

3210
3220

0
0

0
0

4110

-0,17000

-0,13000

4120

0,00000

0,00000

4210

0,00000

0,00000

4220

0,00000

0,00000

4310

0,00000

0,00000

4320

0,00000

0,00000

Затверджено до випуску та підписано
27.05.2022 року

Керівник

Кушнiрук О.А., т. (097) 532 24 27
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

I.Свiтек
(підпис, ініціали, прізвище)
С.М. Шиманська
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2021 рік
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля

2
1000

3
292 000

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
4 161

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
241 352

10
0

11
277 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
49
0

-36 609
0
0

0
0
0

0
0
0

-36 609
49
0

0

921

0

-921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

усього

5
0

6
10 898

7
11 307

8
-39 484

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320

0

1330

продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього
періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
періоду

1354
1358
1360
1370
2000

0
0
0
0
292 000

0
0
0
0
4 161

0
0
0
0
0

0
0
0
0
10 898

0
0
0
0
11 307

0
0
0
0
-77 014

0
0
0
0
241 352

0
0
0
0
0

0
0
0
0
241 352

2200
2205
2300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1 731
-12 275

-50 355
0
12 275

0
0
0

0
0
0

-50 355
1 731
0

2310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2340
2345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2350
2354
2358
2360
2370

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9999

292 000

4 161

0

10 898

763

-115 094

241 352

0

192 728

Затверджено до випуску та підписано
27.05.2022

Керівник

I.Свiтек
(підпис, ініціали, прізвище)

Кушнiрук О.А., т. (097) 532 24 27
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2021 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

2

3

1010
1015
1020
1025

86 696
-32 716
31 811
-10 477

103 874
-21 208
40 302
-14 335

1060

0

0

1070

0

0

1080
1100
1110
1120
1800

4 562
16 917
-105 885
-45 717
0

892
4 015
-87 709
-37 747
0

1510

-54 809

-11 916

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

-153 103

4 276

1650

-53 209

45 050

1660

-845 350

48 800

1670
1680
1690

1 973
269 202
807 595

16 173
0
-138 581

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

-12 037

-2 830

1999

-39 738

-39 028

2010

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

2020

0

0

2030

0

0

2040

0

0

2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
-24 940
44 787
-890
0
0

0
0
0
0
-835
13
-3 960
0
0

2999

18 957

-4 782

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

100 000

0

5100

188

5 262

5200

79 407

-38 548

5300

38 292

76 840

5400

117 699

38 292

Затверджено до випуску та підписано
27.05.2022 року

Керівник
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Головний бухгалтер
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2021 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
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операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
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Керівник

Кушнiрук О.А., т. (097) 532 24 27
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

I.Свiтек
(підпис, ініціали, прізвище)
С.М. Шиманська
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності
за 2021 рік
1.
Примiтка 7. Грошовi кошти та їх еквiваленти
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Готiвковi кошти
84 907 37 596
Кошти в НБУ 32 792 696
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв

117 69938 292

Кошти в НБУ представленi залишками коштiв на кореспондентському рахунку Банку в Нацiональному
банку України, що розмiщенi для забезпечення щоденних розрахункiв за операцiями Банку та його
клiєнтiв. Обмеження щодо користування коштами, розмiщеними на кореспондентському рахунку в
Нацiональному банку України, вiдсутнi.
Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року формування обов`язкових резервiв на окремому
рахунку в НБУ не здiйснювалося.
Якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв має високий рейтинг, резерви за такими коштами Банком не
здiйснювався.
2.
Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть банкiв
У тисячах українських гривень
31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
Кредити та заборгованiсть банкiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Кореспондентськi рахунки у банках 250 73298 641
Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (822) (324)
Всього коштiв в iнших банках 249 91098 317
Кошти, що розмiщенi в iнших банках, є незабезпеченими.
8.1. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi в iнших банках, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2021 рiк
у тисячах гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Кореспондентськi рахунки у банках
Мiнiмальний кредитний ризик248 711 248 711
Низький кредитний ризик
2 021 2 021
Усього валова балансова вартiсть залишкiв на кореспондентських рахунках в iнших банках 250 732 250 732
Резерв за залишками на кореспондентських рахунках в iнших банках
(822) (822)
Усього на кореспондентських рахунках у банках
249 910
249 910

8.2. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi в iнших банках, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2020 рiк

у тисячах гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Кореспондентськi рахунки у банках
Мiнiмальний кредитний ризик76 053 76 053
Низький кредитний ризик
22 588 22 588
Усього валова балансова вартiсть залишкiв на кореспондентських рахунках в iнших банках 98 641 98 641
Резерв за залишками на кореспондентських рахунках в iнших банках
(324) (324)
Усього на кореспондентських рахунках у банках
98 317 98 317
8.3. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi в банках, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
У тисячах українських гривень

Кореспондентськi рахунки у банках Всього

Резерв на знецiнення на першiй стадiї на 31 грудня 2019 р.
Резерв на знецiнення на першiй стадiї протягом року (148)
Курсовi рiзницi
66
66
Резерв на знецiнення на першiй стадiї на 31 грудня 2020 р.
Резерв на знецiнення на першiй стадiї протягом року (478)
Курсовi рiзницi
(20)
(20)
Резерв на знецiнення на першiй стадiї на 31 грудня 2021 р.

(242)
(148)

(242)

(324)
(478)

(324)

(822)

(822)

Протягом звiтного та попереднього звiтного перiодiв змiни у резервах за коштами на кореспондентських
рахунках, що оцiнюються на першiй стадiї зменшення корисностi, були пов'язанi виключно iз змiнами
балансової вартостi зазначених фiнансових активiв та в результатi змiн вiд переоцiнки. Списання
заборгованостi за коштами, що розмiщенi в iнших банках, за рахунок резервiв або переведення
зазначених фiнансових активiв мiж стадiями, коригування процентних доходiв, що облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, будь-яких iнших змiн умов (модифiкацiї), - не вiдбувалося.
3.
Примiтка 9. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Кредити юридичним особам 94 101 76 780
Кредити фiзичним особам - споживчi кредити
115 167161 907
Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити 3 205 4 783
Резерв на знецiнення кредитiв (26 680)
(100 883)
Всього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв

185 793142 587

До складу iпотечних кредитiв, наданих фiзичним особам, включенi кредити, що наданi за програмою з
Державною iпотечною установою, валова балансова вартiсть яких станом на 31 грудня 2021 року складає
3 020 тис. грн. (31 грудня 2020 року 4 415 тис. грн.). Даннi активи переданi Державнiй iпотечнiй
Установi, але при цьому залишаються на балансi Банку у зв`язку з тим, що не усi вигоди та ризики
переданi. Пов`язанi зобов`язання за вищезазначеними активами складають 3 177 тис. грн. ( на 31 грудня
2020 року - 4 713 тис. грн.), данi наведенi в Примiтцi 16. Iншi залученi кошти.

9.1. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, за 2021 рiк
У тисячах українських гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Всього
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Мiнiмальний кредитний ризик85 836 0,00
1 324 87 160
Низький кредитний ризик
29 112 0,00
25
29 137
Середнiй кредитний ризик
65 717 1 120 95
66 932
Високий кредитний ризик
0
965
183
1 148
Дефолтнi активи
191
0
27 905 28 096
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 180 8562 085 29 532 212 473
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю (5 654) (551) (20 475)
(26 680)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
175
202
1 534 9 057 185 793

9.2. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, за 2020 рiк
У тисячах українських гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Всього
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Мiнiмальний кредитний ризик50 191 0
437
50 628
Низький кредитний ризик
21 703 0
96
21 799
Середнiй кредитний ризик
59 024 6 679 174
65 877
Високий кредитний ризик
0
2 649 0
2 649
Дефолтнi активи
3 130 0
99 387 102 517
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 134 0489 328 100 094243 470
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю (3 376) (2 054) (95 453)
(100 883)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
672
7 274 4 641 142 587

130

9.3. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2021 рiк
У тисячах українських гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Всього
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
(3 376) (2 054) (95 453)
(100 883)
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(3 651) (536) (15 605)
(19 792)
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
894
190
1 456
2 540
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
479
1 848 153
2 480
переведення до стадiї 1
1
230
150
381
переведення до стадiї 2
50
0
3
53
переведення до стадiї 3
428
1 618 0
2 046
Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
0
0
(4 175) (4 175)
Iншi змiни (вiдступлення права вимоги)
0
0
92 891 92 891
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
0
0
259
259

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду

(5 654) (552)

(20 474)

(26 680)

9.4. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2020 рiк
У тисячах українських гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Всього
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
(6 098) (2 452) (132 705)
(141 255)
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
(677) (2 022) (37 934)
(40 633)
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
2 066 313
225
2 604
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
1 333 2 107 1 885 5 325
переведення до стадiї 1
0
317
1 867 2 184
переведення до стадiї 2
181
0
18
199
переведення до стадiї 3
1 152 1 790 0
2 942
Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
0
0
(15 469)
(15 469)
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
0
0
88 545 88 545
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду

(3 376) (2 054) (95 453)

(100 883)

9.5. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтам, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за 2021 рiк
У тисячах українських гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Всього
Валова балансова вартiсть на 01 сiчня 2021 року
134 0489 329 100 093243 470
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
137 0752 040 21 879 160 994
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(78 442)
(461)
(3 127) (82 030)
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
(11 825)
(8 822) (339) (20 986)
Переведення до стадiї 1
0
(657) (334) (991)
Переведення до стадiї 2
(1 482) 0
(5)
(1 487)
Переведення до стадiї 3
(10 343)
(8 165) 0
(18 508)
Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
0
4 175 4 175
Iншi змiни (вiдступлення права вимоги)
0
(92 891)
(92 891)
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
0
0
(259) (259)
Валова балансова вартiсть
на 31 грудня 2021 року
180 8562 086 29 531 212 473
9.6. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтам, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за 2020 рiк
У тисячах українських гривень
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Всього
Валова балансова вартiсть на 01 сiчня 2020 року
201 6928 282 146 108356 082
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
33 547 5 263 38 582 77 392
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(46 467)
136) (1 328) (49 931)
Переведення до стадiї 1
0
(909) (2 861) (3 770)
Переведення до стадiї 2
(4 303) 0
(31)
(4 334)
Переведення до стадiї 3
(50 421)
(1 171) 0
(51 592)
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
0
0
(88 545)
(88 545)
Курсовi рiзницi
0
0
8 168 8 168
Валова балансова вартiсть
на 31 грудня 2020 року

134 0489 329

100 093243 470

(2

9.7. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
У тисячах українських гривень
Сума %
Сума %

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Виробництво та гiрничо-видобувна галузь
Сiльське господарство, лiсове господарство та рибне господарство 9 028 4%
Торгiвля i комерцiйна дiяльнiсть
78 362 37% 17 390 7%
Будiвництво 271
0%
729
0%
Постачання електроенергiї, газу, пари
Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного,
фiнансового та допомiжного обслуговування
748
0%
Фiзичнi особи 118 372
56% 166 69069%
Iнше
514
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
212 473100% 243 470100%

444
-

0%

57 469 24%
5 926 3%
0%

-

Станом на 31 грудня 2021 року сукупна сума кредитiв (до знецiнення), виданих 10 найбiльшим
позичальникам Банку, складає 88 763 тис. грн. або 41.78% вiд загальної суми кредитного портфелю, у
2020 роцi аналогiчнi показники становили 76 133 тис. грн. та 31.27% вiдповiдно.
На 31 грудня 2021 року заборгованiсть за 10 найбiльшими позичальниками була забезпечена iншими
об`єктами нерухомостi i обладнанням та майновими правами на депозит в розмiрi 99 092 тис. грн. (на 31
грудня 2020 року - 341 164 тис. грн.).
Станом на 31 грудня 2021 року загальна сума кредитiв до знецiнення, кожен з яких окремо перевищує
10% капiталу Банку, становить 50 410 тис. грн. (31 грудня 2020 року - 57 469 тис.грн.).
9.8. Iнформацiя про забезпечення кредитiв станом на 31 грудня 2021 року
У тисячах українських гривень
Кредити юридичним особам Кредити
споживчi кредити
Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити Всього
Незабезпеченi кредити11 158 102 4303 205
Кредити, забезпеченi: 82 943 12 737 - грошовими коштами 911
- нерухомим майном 11 648 11 716 - у т.ч. житлового призначення
1 749
- iншими активами
70 384 1 021 -

116 793
95 680
911
23 364
10 581 71 405

Всього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв

фiзичним

особам

-

особам

-

12 330
94 101 115 1673 205

212 473

9.9. Iнформацiя про забезпечення кредитiв станом на 31 грудня 2020 року
У тисячах українських гривень
Кредити юридичним особам Кредити
споживчi кредити
Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити Всього
Незабезпеченi кредити68
144 1774 783
Кредити, забезпеченi: 76 712 17 730 - грошовими коштами 1 024 - нерухомим майном 61 827 15 952 - у т.ч. житлового призначення
1 922
- гарантiями i поручительствами
11 148
- iншими активами
2 713 1 778 -

149 028
94 442
1 024
77 779
11 982 4 491

13 904
11 148

фiзичним

Всього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв

76 780 161 9074 783

243 470

Iншi активи, переважно, представленi рухомим майном.

9.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на 31.12.2021 року
У тисячах українських гривень
Балансова вартiсть кредитiв
реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив
застави
Кредити юридичним особам
94 101 61 359 32 742
Кредити фiзичним особам - споживчi кредити
Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити 3 205
Всього кредитiв

Очiкуванi

грошовi

потоки

вiд

грошовi

потоки

вiд

115 16731 718 83 449
0
3 205

212 47393 077 119 396

9.11. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на 31.12.2020 року
У тисячах українських гривень
Балансова вартiсть кредитiв
реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив
застави
Кредити юридичним особам 76 780 76 780 Кредити фiзичним особам - споживчi кредити
Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити 4 783
Всього кредитiв

Очiкуванi

161 90746 991 114 916
0
4 783

243 470123 771119 699

Протягом звiтного та попереднього звiтного перiодiв Банк не придбавав активи шляхом звернення
стягнення на предмет застави.
4.
Примiтка 10. Iнвестицiї в цiннi папери
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
97 143
Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
329 079
Усього цiнних паперiв 1 305 552
426 222

1

305

552

10.1. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Облiгацiї внутрiшньої державної позики
1 305 552
97 143
Резерв за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший

сукупний дохiд
Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 1 305
552
97 143
Кредитна якiсть державних цiнних паперiв - облiгацiй внутрiшньої державної
України, якi
облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд мають значення нульового або
приближеного до нуля кредитного ризику. Враховуючи наявну iсторичну пiдтверджувану iнформацiю,
факти непогашення Мiнiстерством фiнансiв України власних боргових зобов'язань вiдсутнi. Вiдповiдно,
оцiнка розмiру кредитного ризику при нульовому або близькому до нуля значеннi компонента
кредитного ризику "втрати в разi дефолту" призводить до нульового або близького до нуля розмiру
очiкуваного кредитного ризику, в результатi чого, формування резервiв за такими фiнансовими активами
не здiйснювалося.
10.2. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
У тисячах українських гривень
31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 329 079
Резерв за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 329 079
Кредитна якiсть депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, станом на попередню звiтну дату (31.12.2020 року) мали значення
нульового або приближеного до нуля кредитного ризику. Враховуючи наявну iсторичну пiдтверджувану
iнформацiю, факти непогашення Нацiональним банком України власних боргових зобов'язань вiдсутнi.
Вiдповiдно, оцiнка розмiру кредитного ризику при нульовому або близькому до нуля значеннi
компонента кредитного ризику "втрати в разi дефолту" призводить до нульового або близького до нуля
розмiру очiкуваного кредитного ризику, в результатi чого, Банк не створює резерви за такими
фiнансовими активами.
5.
Примiтка 11. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Будiвлi Машини
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi
основнi засоби
Iншi
необоротнi матерiальнi
активи Незавершенi кап. iнвестицiї в основнi засоби та нематерiальнi активи
У тисячах українських гривень
Будiвлi та споруди
(власнi)
Активи з
правом користування Машини та обладнання
Комунiкацiйне
та
мережеве
обладнання
Комп'ютерне обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду (31.12.2019): 34 732 3 666 4 908 482
737
130
11
4 270
первiсна (переоцiнена) вартiсть
38 299 7 686 17 499 885
2 789 1 581 3 436
4 270
знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) (3 567) (4 020) (12 591)
(403) (2 052) (1 451) (3 425) Надходження 6 612 19
4 776
Переведення 233
552
15
35
(9 046)
Вибуття
(2)
(11)
Первiсна вартiсть
(4 195) (1 104) (21)
(440) (633) Знос 4 195 1 104 19
440
622
-

Амортизацiйнi вiдрахування ( 1 789) (3 913)
Iншi змiни
Первiсна вартiсть
513
Знос (804) Балансова вартiсть на кiнець
попереднього перiоду (31.12.2020)
(на початок звiтного перiоду): 33 176 6 074
первiсна (переоцiнена) вартiсть
38 532
знос на кiнець звiтного перiоду
(5 356)
039) (2 857) -

(1 637) (291) -

-

(82)
-

(92)
-

(28)
-

(54)
-

-

-

-

-

-

-

3 823 10 616 16 947 -

400
-

658
885

102
2 783

1 141

(4 542) (13 124)

-

-

(485)

(2 125) (1

-

Надходження 36 762 23
Переведення
2 611 394
414
10 310
Вибуття
(32 577)
(1 720) (39)
Первiсна вартiсть
(38 532)
(7 269) (4 049) (1 096)
842) Знос 5 955 7 269 2 329 1 057 912
1 103
Амортизацiйнi вiдрахування (599) (7 743) (183) (219)
Iншi змiни
(922) (3 639)
Первiсна вартiсть
1 117 (11 194)
2 424
Знос (2 039) 7 555 (1 850) (5 705) Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2021):
759
394
4 696 3 576
первiсна (переоцiнена) вартiсть
41 226 4 338
3 576
знос на кiнець звiтного перiоду
(7 055) (3 423)
292) -

-

2 857

824
255
384
6 149
(10 310)
(69)
(912) (10 310)

24 983
(21 407)
(72)
(1 172) (734)

662
1 842
(1 330) (80)
574
3 065

(20)
-

(2 277) -

(85)
-

(1

8 770
-

34 171 915

-

-

-

710

2 149

320

1 722

8 272

1 866

791

7 988

885

(1 012) (6 123) (565)

(1 107) (397)

(3

Продовження примiтки 11. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Всього нематерiальних активiв
Всього
основних
засобiв
та
нематерiальних активiв
Нерухомiсть, що облiковується в групi основних засобiв "Будiвлi
та споруди" та належать Банку на правi власностi, оцiнюється за методом переоцiненої вартостi
(справедливої вартостi). Iншi групи основних засобiв та нематерiальних активiв облiковуються за
методом первiсної вартостi (собiвартостi).
Протягом звiтного 2021 року Банк здiйснив продаж власної нерухомостi у зв'язку з намiром змiнити
мiсце знаходження головного офiсу Банку та його Центрального вiддiлення. В результатi реалiзацiї цих
намiрiв Банк змiнив юридичну адресу та уклав довгостроковi договори оперативної оренди примiщень,
що є оптимальними для розташування головного офiсу та його Центрального вiддiлення за площею,
плануванням, оснащенням та територiальним мiсцезнаходженням. Примiщення розташованi в мiстi
дiлової активностi, розвинутої транспортної iнфраструктури, поряд з лiнiєю метрополiтену, мають
зручний пiд'їзд для спiвробiтникiв та вiдвiдування клiєнтами. Реалiзований результат переоцiнки при
вибуттi зi складу основних засобiв власної нерухомостi склав 12 275 тис.грн. i був вiдображений за
рахунками додаткового капiталу Банку.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня 2021 року становить 6
733 тис. грн (станом на 31 грудня 2020 року -11 355 тис. грн).
Банк не має у складi основних засобiв будь-яких об'єктiв, стосовно яких iснують обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження, передбаченi законодавством України. Банк також не має
об'єктiв основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), а
також вилучених з експлуатацiї основних засобiв для їх наступного продажу.

Банк не має у складi нематерiальних активiв щодо яких вiдсутнi обмеження права власностi, при цьому
Банк має невиключнi права на використання об'єктiв авторського права, в основному, програмнi
комплекси, за якими наявнi обмеження щодо їх передачi, продажу або вiдчуження iншим шляхом,
надання в оренду або безкоштовне користування.
Протягом звiтного 2021 року та попереднього звiтного перiоду (2020 рiк) Банк не надавав у заставу
основнi засоби та нематерiальнi активи.
У тисячах українських гривень
Авторське
право Нематерiальнi активи iншi
1
12
13
14
15
Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду (31.12.2019):

-

первiсна (переоцiнена) вартiсть
17 644 17 644 94 089
знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) (41 363)
Надходження 11 407
Переведення 8 211 8 211 Вибуття
(13)
Первiсна вартiсть
(4 157) (4 157) (10 550)
Знос 4 157 4 157 10 537
Амортизацiйнi вiдрахування (3 663) (3 663) (11 258)
Iншi змiни
(291)
Первiсна вартiсть
513
Знос (804)
Балансова вартiсть на кiнець
попереднього перiоду (31.12.2020)
(на початок звiтного перiоду): 8 338 8 338 52 571
первiсна (переоцiнена) вартiсть
21 698 21 698 95 459
знос на кiнець звiтного перiоду
(13 360)
(13 360)
Надходження 62 592
Переведення 65
825
Вибуття
(44 787)
Первiсна вартiсть
26
(8 908) (74 850)
Знос (26)
8 908 30 063
Амортизацiйнi вiдрахування (337) (3 181) (3 518) (16 054)
Iншi змiни
636
(636) (922)
Первiсна вартiсть
1 610 (1 610) 1 117
Знос (974) 974
(2 039)
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2021): 364
5 346
первiсна (переоцiнена) вартiсть
1 649 12 005 13 654 84 318
знос на кiнець звiтного перiоду
(1 285) (6 659) (7 954) (30 918)

3 790

(13 854)

(42 888)

5 710

6.
Примiтка 12. Iншi фiнансовi активи
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Банкiвськi метали
83
684
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжним картками
3 772
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними системами 553
Грошовi кошти з обмеженим правом використання 17 160 24 114
Iншi фiнансовi активи 443
1 646

3 790

1 501
953

53 400

52 726
(13

854)

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(713)
Всього iнших фiнансових активiв
21 298 27 936

(962)

Кошти з обмеженим правом використання у сумi 17 160 тис.грн. (на 31 грудня 2020 року 24 114 тис.грн.)
забезпечують розрахунки за операцiями з платiжними картками.
12.1. Аналiз змiн у резервах на знецiнення iнших фiнансових активiв
У тисячах українських гривень
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з Банками Грошовi
кошти з обмеженим правом користування
Iншi
фiнансовi активи
Усього
Резерв на знецiнення iнших активiв на 31 грудня 2019р.
(2 228) (115) (772) (3 115)
Резерв на знецiнення протягом року (296) (240) (536)
Списання за рахунок резерву 2 216 486
2 702
Вплив переоцiнки
12
(25)
(13)
Резерв на знецiнення iнших активiв на 31 грудня 2020 року (436) (526) (962)
Резерв на знецiнення протягом року 49
(315) (266)
Списання за рахунок резерву 529
529
Вплив переоцiнки
(14)
(14)
Резерв на знецiнення iнших активiв на 31 грудня 2021 року (401) (312) (713)

12.2. Аналiз змiни валової балансової вартостi iнших фiнансових активiв за 2021 рiк
У тисячах українських гривень
Банкiвськi метали
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
платiжними картками Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними системами Грошовi
кошти з обмеженим правом користування
Iншi фiнансовi активи Усього
Залишок станом на 01.01.2021 р.
684
1 501 953
24 114 1 646 28 898
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
2 271 2 271
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (533) (400) (6
956) (674) (8 563)
Списання за рахунок резерву (529) (529)
Курсовi рiзницi
(68)
2
(66)
Залишок станом на 31.12.2021р.
83
3 772 553
17 160 443
22 011

12.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
У тисячах українських гривень
Банкiвськi метали
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
банками
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними системами
Грошовi кошти з обмеженим правом
користування Iншi фiнансовi активи Усього
Залишок станом на 01.01.2020 р.
1 330 2 228 5 751 1 311 34 590 2 016 47 226
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
51
51
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (854) (4 250) (342)
(10 476)
(15 922)
Списання за рахунок резерву (2 216) (16)
(470) (2 702)
Курсовi рiзницi
208
(12)
49
245
Залишок станом на 31.12.2020р.
684
1 501 953
24 114 1 646 28 898

12.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2021 рiк
У тисячах українських гривень
Мiнiмальний кредитний ризикНизький
кредитний
ризик
Середнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього
Банкiвськi метали
83
83
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 3 772 3 772
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними системами
553
553
Грошовi кошти з обмеженим правом користування 12 548 4 602 10
17 160
Iншi фiнансовi активи 57
76
310
443

12.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
У тисячах українських гривень
Мiнiмальний кредитний ризикНизький
кредитний
ризик
Середнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього
Банкiвськi метали
684
684
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 1 501 1 501
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними системами 953
953
Грошовi кошти з обмеженим правом користування 13 106 10 998
10
24 114
Iншi фiнансовi активи 85
1 306 255
1 646

7.
Примiтка 13. Iншi активи
У тисячах українських гривень
31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
853
232
Передоплата за послуги
2 587 968
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 1
140
Дебiторська заборгованiсть за платежами при веденнi претензiйно-позовної роботи 568
437
Iншi активи 1 430 139
Резерв пiд iншi активи Всього iнших нефiнансових активiв 5 439 1 916
13.1. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв
У тисячах українських гривень
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
за послуги
Iншi активи Усього
Резерв на знецiнення iнших активiв на 31 грудня 2019 року (254) (254)
Резерв на знецiнення протягом року 254
254
Вплив переоцiнки
-

Передоплата

Резерв на знецiнення iнших активiв на 31 грудня 2020 року Резерв на знецiнення протягом року Вплив переоцiнки
Резерв на знецiнення iнших активiв на 31 грудня 2021 року -

-

-

-

-

-

-

8.
Примiтка 14. Кошти банкiв
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України 166 000Договори продажу i зворотного викупу ЦП з iншими банками

103 376-

Всього коштiв банкiв 269 376В якостi забезпечення коштiв, що отриманi вiд НБУ за кредитом рефiнансування, Банком наданi ОВДП
ринковою вартiстю 198 002 тис. грн.
Справедлива (ринкова) вартiсть ОВДП, що проданi iз зворотнiм викупом за операцiями РЕПО з iншими
банками, становить 103 981 тис. грн.
Зазначенi фiнансовi активи облiковуються в Банку без припинення визнання (детальнiше iнформацiя
наведена в Примiтцi 32. Потенцiйнi зобов'язання банку, таблиця "Активи, що наданi в заставу без
припинення визнання").
9.
Примiтка 15. Кошти клiєнтiв
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

Юридичнi особи
- Поточнi рахунки
- Строковi депозити

291 400
291 400

1 054 220
1 049 122
5 098 -

Фiзичнi особи 275 489225 122
- Поточнi рахунки
- Строковi депозити 169 254132 167
Всього коштiв клiєнтiв

1 329 709

31 грудня 2020 р.

106 23592 955

516 522

15.1. Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки
У тисячах українських гривень
31 грудня 2021 р.
Сума %
Сума %
Фiзичнi особи 275 489
21% 225 12244%
Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 100 373
Видобувна галузь та виробництво
45 118 3%
6 722
Торгiвля i комерцiйна дiяльнiсть
30 387 2%
35 376
Фiнансова та страхова дiяльнiсть
146 58811% 64 635
Будiвництво та нерухомiсть 528 40340% 73 173 14%
Транспорт та зв'язок 18 198 1%
2 202 0%

31 грудня 2020 р.
8% 1%
7%
13%

-

Сiльське господарство та харчова промисловiсть
13 143 1%
477
Переробна промисловiсть
9 649 1%
Охорона здоров'я
54 708 4%
1 613 0%
Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування
Iнше
Всього коштiв клiєнтiв
1 329 709
100% 516 522100%

0%
2 449 0%
105 2048%

215
0%
106 98721%

Загальна сума коштiв 10 найбiльших клiєнтiв станом на 31 грудня 2021 року становила 708 323 тис. грн.
або 53,3% вiд загальної суми коштiв клiєнтiв, аналогiчнi показники попереднього звiтного перiоду
(31.12.2020 року) 245 337 тис. грн. або 47,5% вiдповiдно.
Балансова вартiсть коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями станом на 31 грудня
2021 року склала 911 тис. грн. (станом на 31.12.2020 року - 1 042 тис. грн)
10.
Примiтка 16. Iншi залученi кошти
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021 р.

Кошти, отриманi вiд Державної iпотечної установи 3 177
Всього iншi залученi кошти

3 177

31 грудня 2020 р.
4 713

4 713

Станом на 31 грудня 2020 року iпотечнi кредити наданi фiзичним особам за програмою з Державною
iпотечною установою (ДIУ) облiковуються на балансi Банку у сумi 3 020 тисячi гривень (на 31 грудня
2020 року - 4 674 тисячi гривень), пов`язанi зобов`язання за вищезазначеними активами складають 3 177
тисячi гривень ( на 31 грудня 2019 року 4 713 тисячi гривень).
Протягом звiтного та попереднього звiтного перiодiв Банк не допускав випадки будь-якого невиконання
зобов'язань перед ДIУ щодо основної суми боргу та процентiв за ним.
11.
Примiтка 17. Резерви за зобов'язаннями
17.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за звiтний перiод 2021 рiк
У тисячах гривень
Рух резервiв Кредитнi зобов'язання Усього
Залишок на початок перiоду (01.01.2021)
Формування та/або збiльшення резерву
2
2
Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями
14
14
Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд
(1)
(1)
Iнший рух
Залишок на кiнець перiоду (31.12.2021)
15
15
Резерви за кредитними зобов'язаннями являють собою суму збiльшення зобов'язань, пов'язаних з
договорами фiнансової гарнтiї, якi Банк надає своїм клiєнтам у ходi звичайної дiяльностi. Резерви
визнаються, коли Банк має поточне юридичне або дiйсне зобов'язання, яке виникло у результатi минулих
подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення цього зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi

мiстять у собi певнi економiчнi вигоди, i можна зробити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
12.
Примiтка 18. Iншi фiнансовi зобов`язання
У тисячах гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжним картками 2 756
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними системами
Кредиторська заборгованiсть за транзакцiйними платежами 7
117
Кредиторська заборгованiсть за iншими операцiями з клiєнтами
1 591
Кредиторська заборгованiсть за лiзингом (орендою) 33 569 6 272
Iншi фiнансовi зобов'язання 182
455

5 158
65

224

5 560

Всього iнших фiнансових зобов'язань 38 170 17 786
Кредиторська заборгованiсть за iншими операцiями з клiєнтами представлена, переважно, коштами
клiєнтiв за недiючими рахунками, а також коштами, що внесенi клiєнтами як заставна вартiсть ключiв за
операцiями оренди iндивiдуальних банкiвських сейфiв.
13.
Примiтка 19. Iншi зобов`язання
У тисячах гривень

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Кредиторська заборгованiсть по оплатi за товари/послуги
Нарахованi витрати на виплати працiвникам 5 240 5 875
Доходи майбутнiх перiодiв 754
525
Податки до сплати, крiм податку на прибуток 811
747
Всього iнших зобов'язань

7 417

612

667

7 814

14.
Примiтка 20. Субординований борг
Банком вiд пов'язаних осiб (учасникiв Банку) на умовах субординованого боргу залученi грошовi кошти
в нацiональнiй валютi в загальнiй сумi 100 000 тис.грн. строком на 7 рокiв. Кошти залученi на платнiй
основi, iз щомiсячною виплатою процентiв за ставкою 1% рiчних - протягом першого року користування
та 7,5% рiчних - протягом подальших 6 рокiв. Капiталiзацiя процентiв за субординованим боргом не
передбачена, кошти залученi з метою їх включення до капiталу 2-го рiвня.
Загальна сума зобов'язань Банку за субординованим боргом станом на 31.12.2021 року становить 100 080
тис.грн.
15.
Примiтка 21. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний доход)
У тисячах українських гривень,

крiм кiлькостi акцiй

Кiлькiсть випущених акцiй

Простi акцiї

На 01 сiчня 2020 р.

292 000 000

292 0004 161

296 161

На 31 грудня 2020 р. 292 000 000

292 0004 161

296 161

Емiсiйний дохiд

Всього

На 31 грудня 2021 р. 292 000 000
292 0004 161 296 161
У звiтному та попередньому звiтному перiодах Банк не здiйснював нової емiсiї акцiй.
Станом на кiнець року, що закiнчився 31 грудня 2021 року, статутний капiтал Банку становить
292 000 тис. грн.
На зазначену звiтну дату в статутному капiталi:
акцiї, що об'явленi до випуску, ? вiдсутнi;
кiлькiсть випущених i сплачених простих iменних акцiй становить 292 000 (двiстi дев'яносто двi
тисячi) штук. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi;
номiнальна вартiсть 1 (однiєї) акцiї становить 1,00 грн (одна гривня 00 копiйок);
акцiї (групи акцiй) з будь-якими додатковими правами, привiлеями та обмеженнями, включаючи
обмеження з виплати дивiдендiв, повернення капiталу, ? вiдсутнi;
акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу, ? вiдсутнi.
Емiсiйний дохiд являє собою перевищення отриманих внескiв над номiнальною вартiстю випущених
акцiй. Вiдповiдно до законодавства України, Банк розподiляє отриманий прибуток як дивiденди або
спрямовує його до резервiв на пiдставi фiнансової звiтностi, пiдготовленої у вiдповiдностi до МСФЗ. В
попередньому звiтному перiодi (2020 рiк) до резервного фонду було спрямовано 10% вiд отриманого
прибутку за результатами дiяльностi в 2019 роцi, в результатi чого, розмiр резервного фонду Банку
станом на 31.12.2020 року склав 10 898 тис. грн. У звiтному 2021 роцi формування резервного фонду не
здiйснювалося.
16.
Примiтка 22. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
У тисячах українських гривень
Примiтки
31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12
мiсяцiв усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
7
117 699117 69938 292 38 292
Кредити та заборгованiсть банкiв
8
249 910249 91098 317 98 317
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
9
83 249 102 544185 79370 859 71 728 142 587
Iнвестицiї в цiннi папери
10
822 626482 9261 305 552
426 222426 222
Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток
1 329 1 329 1 329
1 329
Вiдстроченi податковi активи
252
252
Основнi засоби та нематерiальнi активи
11
3 576 49 824 53 400 2 745 49 826 52 571
Iншi фiнансовi активи 12
21 298 21 298 27 936 27 936
Iншi активи 13
5 422 17
5 439 1 905 11
1 916
Усього активiв

1 305 361

635 3111 940 672

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 14
103 376166 000269 376
Кошти клiєнтiв
15
1 329 709
Iншi залученi кошти 16
371
2 806 3 177
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
17
15

667 605121 565789 170

1 329 709
757
3 956
15

516 5224 713
983
-

516 522
983

Iншi фiнансовi зобов'язання
Iншi зобов'язання
19
Субординований борг 20

18
7 059
80

18 150 20 020 38 170 15 147 2 639
358
7 417 7 814 7 814
100 000100 080

Усього зобов'язань

1 458 760

289 1841 747 944

17 786

541 2236 595

547 818

17.
Примiтка 23. Аналiз доходiв та витрат
У тисячах українських гривень

31 грудня 2021р.

31 грудня 2020 р.

Дохiд вiд звичайної дiяльностi
Процентнi доходи
122 047103 507
Процентнi доходи вiд боргових iнструментiв утримуваних 78 708 30 252
Процентнi доходи вiд кредитiв та авансiв банкам
77
338
Процентнi доходи вiд кредитiв та авансiв клiєнтам 43 262 72 917
Загальна сума доходу вiд продажу
122 047103 507
Суттєвi доходи та витрати
Часткове списання (сторнування часткового списання ) запасiв
141
1 228
Чистi частковi списання (сторнування часткових списань ) запасiв 141
1 228
Збиток вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення корисностi), визнаний у складi
прибутку чи збитку, кредити та аванси
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у складi прибутку чи збитку, кредити та аванси
11 688
33 085
Сторнування збитку вiд зменшення корисностi), визнаний у складi прибутку чи збитку, кредити та
аванси
Чистий збиток вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення корисностi), визнаний у
складi прибутку чи збитку, кредити та аванси 11 688 33 085
Прибутки вiд вибуття основних засобiв
402
29
Чистi прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв
224
29
Iншi сторнування забезпечень
Витрати на роялтi
484
Процентнi витрати
36 379 18 276
Процентнi витрати за депозитами вiд клiєнтiв 25 562 16 534
Процентнi витрати за зобов'язаннями перед центральними банками 8 542 Процентнi витрати за зобов'язаннями перед банками 352
Процентнi витрати за iншими фiнансовими зобов'язаннями 1 477 982
Iншi процентнi витрати
446
760
Рiзний iнший операцiйний доход
15 726 4 096
Рiзнi iншi операцiйнi витрати 11 579 7 196
Орендний дохiд
47
47
Оренднi витрати
4 702 1 640
Доходи (витрати) вiд оплати обслуговування нерухомостi (589)
Чистий дохiд (витрати) вiд сплати за обслуговування нерухомостi (589)
Операцiйнi витрати 1
Комiсiйнi доходи (витрати)
Комiсiйнi доходи
Пов'язана з кредитом плата та комiсiйнi доходи
31
150
Доходи вiд розрахунково-касового обслуговування 24 545 33 822
Доходи за операцiями з цiнними паперами
Доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв 6 287 5 196
Iншi комiсiйнi доходи 55
449

Загальна сума гонорарiв за послуги та комiсiйних доходiв 30 918 39 617
Комiсiйнi витрати
Витрати вiд розрахунково-касового обслуговування (9 874) (13 467)
Витрати за операцiями з цiнними паперами (188) Витрати за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв (133) (528)
Iншi комiсiйнi витрати (8)
(64)
Загальна сума комiсiйних витрат
(10 203)
(14 059)
Чистий комiсiйний дохiд (витрати) 20 715 25 558
Доходи (витрати) вiд продажу
Доходи (витрати) вiд продажу за валютними контрактами 4 562 892
Витрати за характером
Витрати на послуги 10 487 10 109
Витрати на страхування
56
42
Витрати на оплату професiйних послуг
1 878 2 050
Банкiвськi та подiбнi нарахування
1 658 1 684
Витрати на комунiкацiю
7 501 8 734
Комунальнi витрати 3 467 1 392
Витрати на рекламу 3 292 2 051
Класи витрат на виплати працiвникам
Короткостроковi витрати на виплати працiвникам
Заробiтна плата
85 692 73 144
Внески на соцiальне забезпечення
17 475 15 195
Iншi короткостроковi виплати працiвникам 2 083 488
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працiвникам
105 25088 827
Загальна сума витрат на виплати працiвникам
105 25088 827
Амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв та збитки вiд зменшення корисностi (сторнування
збиткiв вiд зменшення корисностi), якi визнаються у прибутку або збитку
Амортизацiйнi витрати
Амортизацiйнi витрати
12 536 7 595
в тому числi витрати на амортизацiю основних засобiв 4 793 3 682
в тому числi Витрати на амортизацiю активiв з права
користування
7 743 3 913
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв
3 518 3 663
Загальна сума амортизацiйних витрат 16 054 11 258
Загальна сума амортизацiї i збиткiв вiд зменшення корисностi (сторнування збиткiв вiд зменшення
корисностi), визнаних у прибутку або збитку 16 054 11 258
Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток
37
598
Витрати за податком на нерухомiсть 169
Загальна сума витрат за характером 131 830110 792
Прибуток на акцiю
Базовий та розбавлений прибуток на акцiю
Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що триває
(0,17) (0,13)
Загальна сума базового та розбавленого прибутку (збитку) на акцiю (0,17) (0,13)
18.
Примiтка 24. Процентнi доходи та витрати, розрахованi за ефективною ставкою вiдсотка
У тисячах українських гривень

2021 рiк

2020 рiк

Процентнi доходи
Кредити та заборгованiсть юридичних осiб 12 752 19 512
Кредити та заборгованiсть фiзичних осiб
30 510 53 405
Кошти в iнших банках
77
338

Борговi цiннi папери 78 708 30 252
Всього процентних доходiв

122 047103 507

Процентнi витрати
Строковi кошти iнших банкiв (8 894)
Строковi депозити юридичних осiб
Строковi депозити фiзичних осiб
Поточнi рахунки
(17 604)
Зобов'язання з оренди (960) (982)
Iншi залученi кошти (517) (760)
Проценти за субординованим боргом

(68)
(107)
(7 890) (12 341)
(4 086)
(446)

Всього процентних витрат

(36 379)

Чистi процентнi доходи

85 668 85 231

(18 276)

Питома вага процентних доходiв за кожним окремим боржником суб'єктом господарювання становить
менше 10% загального обсягу доходiв банку.
Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами наведено у
Примiтцi 35.
19.
Примiтка 25. Комiсiйнi доходи та витрати
У тисячах українських гривень

2021 рiк

Комiсiйнi доходи
Розрахунково-касове обслуговування
Купiвля та продаж iноземної валюти 6 287
Кредитне обслуговування
31
150
Iнше 55
449
Всього комiсiйних доходiв

2020 рiк

24 545 33 822
5 196

30 918 39 617

Комiсiйнi витрати
Розрахунково-касове обслуговування
Купiвля та продаж iноземної валюти (133)
Iнше (196) (64)

(9 874) (13 467)
(528)

Всього комiсiйних витрат

(14 059)

(10 203)

Чистий комiсiйний дохiд
20 715 25 558
Iнформацiю про доходи за виплатами та комiсiйними за операцiями з пов'язаними сторонами наведено у
Примiтцi 35.

20.
Примiтка 26. Iншi операцiйнi доходи
У тисячах українських гривень

2021 рiк

2020 рiк

Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди)
47
47
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв
224
29
Дохiд вiд модифiкацiї лiзингу (оренди)
122
Дохiд вiд припинення визнання фiнансових активiв 9 795 1
Iншi (дохiд вiд оренди iндивiдуальних банкiвських сейфiв, отриманi штрафи за кредитними операцiями
)
5 809 4 095
Усього операцiйних доходiв 15 997 4 172

21.
Примiтка 27. Iншi адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
27.1. Витрати та виплати працiвникам
У тисячах українських гривень

2021 рiк

2020 рiк

Заробiтна плата та премiї
(85 692)
Нарахування на фонд заробiтної плати
Iншi виплати працiвникам
(2 083) (488)

(73 144)
(17 475)

(15 195)

Усього витрат на утримання персоналу

(105 250)

(88 827)

27.2 . Витрати на амортизацiю
У тисячах українських гривень

2021 рiк

2020 рiк

Амортизацiя основних засобiв (4 793) (3 682)
Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (3 518) (3 663)
Амортизацiя активу з права користування
(7 743) (3 913)
Усього витрат на амортизацiю (16 054)

(11 258)

27.3. Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати
У тисячах українських гривень

2021 рiк

Витрати на послуги зв'язку та телекомунiкацiю
Витрати на послуги охорони та спостереження

2020 рiк
(7 501) (8 734)
(416) (589)

Комунальнi та експлуатацiйнi витрати
(1 992) (1 392)
Господарськi витрати (1 475) (1 228)
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв (9 148) (9 714)
Витрати на утримання основних засобiв, отриманих у лiзинг (оренду)
(226) (15)
Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою
(3 579) (1 411)
Витрати, пов'язанi з орендою малоцiнних активiв
(377) (79)
Витрати, пов'язанi зi змiнними орендними платежами
(746) (135)
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток(161) (598)
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (1 658) (1 684)
Професiйнi послуги
(1 878) (2 050)
Витрати на маркетинг та рекламу
(3 292) (2 051)
Витрати зi страхування
(56)
(42)
Витрати вiд припинення визнання фiнансових активiв
(1)
Витрати на аудит
(697) (395)
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (12 063)
(7 196)
Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат

(45 265)

(37 314)

До складу iнших операцiйних витрат звiтного перiоду (31.12.2021 року) включенi витрати на iнкасацiю,
послуги мiжнародних платiжних систем, витрати за операцiями з платiжними картками,
iнформацiйно-консультацiйнi витрати, витрати на вiдрядження, а також iншi адмiнiстративнi витрати.
Iнформацiю про iншi адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за операцiями з пов'язаними сторонами
наведено у Примiтцi 35.
22.
Примiтка 28. Витрати з податку на прибуток
28.1. Витрати зi сплати податку на прибуток
У тисячах українських гривень
2021 рiк
Поточний податок на прибуток
Змiна вiдстроченого податку на прибуток
295

2020 рiк

Усього витрати з податку на прибуток

(26)

295

(26)

28.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
У тисячах українських гривень
2021 рiк
2020 рiк
Прибуток до оподаткування (50 650)
(36 583)
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (18%) 9 117

6 585

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):
Витрати, якi не включаються до витрат податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку
(витрати на амортизацiю у фiнансовому облiку, залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв у
фiнансовому облiку у разi їх лiквiдацiї або продажу, створення резервiв (забезпечень) за наданими
зобов'язаннями кредитного характеру); витрати за операцiями, що здiйсненi з неприбутковими
органiзацiями, сплаченi штрафи тощо)
93 254 1 370
Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються
в бухгалтерському облiку (витрати на амортизацiю в податковому облiку, залишкова вартiсть об'єктiв
основних засобiв в податковому облiку у разi їх лiквiдацiї або продажу)
(78 921)
(1 251)
Доходи, якi збiльшують результат до оподаткування, але не визнаються в бухгалтерському облiку (суми

використаних резервiв
на списання простроченої заборгованостi, що не вiдповiдає критерiям
"безнадiйної" в податковому облiку) 957
107
Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському облiку
(розформування резервiв (забезпечень) за наданими зобов'язаннями кредитного характеру (зобов'язання з
кредитування, поручительства, акредитиви, авалi)) Змiни у невизнаних вiдстрочених податкових активах
Використання податкових збиткiв минулих перiодiв (24 112)
(6 837)
Використання ранiше невизнаних податкових збиткiв
Сума податку на прибуток
295
(26)
28.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових активiв, за 2021 рiк
У тисячах українських гривень
1 сiчня 2021 р. Визнанi в прибутках/
збитках
Визнанi у власному капiталi 31 грудня 2021 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Майно, обладнання та нематерiальнi активи (983) 295
Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)
Визнаний вiдстрочений податковий актив
428
295
Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (1 411) Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)

940
(983)
940
(983)

252
295
723
(471)
295

940

252

940

252

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2021 року розрахованi на основi ставки
оподаткування, що буде застосовуватися у перiоди, коли будуть реалiзовуватися тимчасовi рiзницi (18%).
Вiдповiдно до норм чинного податкового законодавства об'єктом оподаткування податком на прибуток є
фiнансовий результат до оподаткування, визначений у фiнансової звiтностi Банку вiдповiдно до МСФЗ,
скоригований на рiзницi, якi визначенi нормами Податкового кодексу України. Таким чином, податковий
облiк здiйснюється на пiдставi бухгалтерського облiку з подальшими податковими коригуваннями
результату, з метою своєчасного та достовiрного складання податкової звiтностi.
28.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових активiв, за 2020 рiк
У тисячах українських гривень
1 сiчня 2020 р. Визнанi в прибутках/
збитках
Визнанi у власному капiталi 31 грудня 2020 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Майно, обладнання та нематерiальнi активи (1 033) (26)
Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)
Визнаний вiдстрочений податковий актив
454
(26)
Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (1 487) Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)

76
(1 033)
76
(1 033)

(983)
(26)
76
428
(1 411)
(26)
76

(983)
(983)

23.
Примiтка 29. Прибуток/(збиток) на акцiю
Базовий прибуток на одну акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку або збитку, якi
вiдносяться до утримувачiв звичайних акцiй Банку на кiлькiсть звичайних акцiй, за вирахуванням акцiй,
викуплених Банком та утримуваних в якостi власних акцiй, викуплених у акцiонерiв.
У тисячах українських гривень
2021 рiк
2020 рiк
Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку

(50 355)

(36 609)

Прибуток (збиток) за рiк
(50 355)
(36 609)
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)
292 000 000
Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.)

292 000 000
(0,17) (0,13)

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

9

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8

12
13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"IНТЕР-АУДИТ КРОУ"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
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Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
(далi - "Банк"), що складається зi Звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2021 року,
Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi,
Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та
примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" на 31 грудня
2021 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в АТ "ЮНЕКС БАНК", наступна:
наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i, що рiчний звiт керiвництва включає достовiрне
та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40/1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок". Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2021 рiк була
пiдготовлена на основi припущення, що Банк є органiзацiєю, здатною продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво Банку та акцiонери
мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку в Українi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду
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04.01.2021
13.01.2021

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
04.01.2021
14.01.2021

29.01.2021
01.02.2021
09.02.2021

29.01.2021
01.02.2021
10.02.2021

04.03.2021

05.03.2021

04.03.2021
24.03.2021

05.03.2021
25.03.2021

31.03.2021
07.04.2021

01.04.2021
08.04.2021

12.04.2021

13.04.2021

15.04.2021

15.04.2021

15.04.2021

15.04.2021

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів
наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого
органу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів
наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого
органу
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.05.2021

11.02.2021

24.05.2021
07.06.2021

25.05.2021
07.06.2021

07.06.2021

07.06.2021

07.06.2021

07.06.2021

15.06.2021

16.06.2021

15.06.2021
05.07.2021

16.06.2021
06.07.2021

30.07.2021

02.08.2021

02.08.2021

03.08.2021

18.08.2021

19.08.2021

01.09.2021
06.09.2021

06.09.2021
07.09.2021

11.10.2021

11.10.2021

05.11.2021

08.11.2021

17.11.2021
06.12.2021

18.11.2021
07.12.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

