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Порядок денний: 

1. Про розгляд та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради АТ «Український банк 
реконструкції та розвитку» за 2021 рік. 

2. Про затвердження річних 
результатів діяльності (річного 
фінансового звіту) АТ «Український банк 
реконструкції та розвитку» за 2021 рік, та 
затвердження Звіту керівництва (звіту про 
управління) АТ «Український банк 
реконструкції та розвитку» за 2021 рік. 

3. Про розгляд та затвердження 
звітів (висновків) незалежного аудитора 
(аудиторської фірми) та затвердження 
заходів за результатами його розгляду. 

4. Про розподіл прибутку та 
покриття збитків АТ «Український банк 
реконструкції та розвитку» за підсумками 
роботи в 2021 році. 

5. Про затвердження звіту про 
винагороду членів Наглядової ради АТ 
«Український банк реконструкції та 
розвитку» за 2021 рік. 

6. Про повідомлення про осіб, 
професійна діяльність яких має значний 
вплив на загальний профіль ризику Банку. 

 
 
За результатами розгляду питань порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного 
товариства «Український банк реконструкції та 
розвитку», єдиний акціонер банку, діючи на підставі 
статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», 
одноосібно прийняв наступні рішення: 

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ 
«Український банк реконструкції та 
розвитку» за 2021 рік. За результатами 
розгляду Звіту Наглядової ради визнати 
діяльність Наглядової ради на достатньому 
рівні. 
 

2. Затвердити річні результати діяльності 
(річну фінансову звітність) АТ «Український 
банк реконструкції та розвитку» за 2021 рік 
та Звіт керівництва (звіт про управління) АТ 
«Український банк реконструкції та 
розвитку» за 2021 рік. 
 

Companies". 
 

Agenda: 
1.  On review and approval of decision as a result of 
review of report of Supervisory Board of JSC “Ukrainian 
Bank for Reconstruction and Development” for year 
2021. 
2. On review and approval of yearly results of activities 
(yearly finance report) of JSC  “Ukrainian Bank for 
Reconstruction and Development” for year 2021 and 
approval of Report of Management board 
(management  report) of JSC  “Ukrainian Bank for 
Reconstruction and Development” for year 2021. 
 
3. On approval of reports (conclusions) of independent 
auditor (audit firm) and approval of actions as results of 
its review. 
 
4. On division of profits and coverage of losses of JSC 
“Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” 
as results of work in year 2021. 
 
5. On approval of the report on remuneration of 
members of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian 
Bank for Reconstruction and Development" for 2021. 
 
6.  Notification about persons whose professional 
activities have a significant impact on the Bank's overall 
risk profile. 
 
By results of review of issues on the agenda of Yearly 
General Meeting of the Shareholders of JSC “Ukrainian 
Bank for Reconstruction and Development”, Sole 
Shareholder of the Bank, acting based on Article 49 of the 
Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” has 
singlehandedly made the following decisions: 
1. Approve the report of Supervisory Board of JSC 
“Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” 
for year 2021. Based on the Report the activity of the 
Supervisory Board recognize as at sufficient level. 
 
 
 
2. Approve the report and conclusion of Audit 
Commission of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction 
and Development” for year 2021 and  Report of 
Management board (management  report) of JSC  
“Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” 
for year 2021. 
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