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DECISION #ll2022
of the Shareholder of "PRAVEX BANK"

Joint-stock соm

РIшЕння Nsll2022
акцiонера Акцiонерного товариства

(ПРАВЕкС БАнк)

Date: January 14th ,2022
city Kyiv

,Щата: <14> сiчня 2022 року
MicTo Киiв

The present Decision is made Ьу Intesa
Sапраоlо S.p.A., а company oTganized and

existing undeT the laws of Italy, with
registTation number 00799960158, having its
registered principal office located at 156 Piazza
San Carlo, 10121 Turin, Italy, (hereinafter

referred to as - the "Щ'О), owning on

aggregate 100% оf the registered capital of
"PRAVEX BANK" Joint-stock соmрапу,
EDRPOU code 14360920, with its registered
principal office located at 9l2 Klovskyi uzviz,
01021, Kyiv, UkTaine (hereinafter rеfеrrеd to

as - the "ЕЩ"). The sole Shareholder of the

Bank is Tepresented Ьу Мr. Stefano Вurапi,
acting on the basis of the PoweT of Attorney
dated December 2nd ,2021.

Щане Рiшення приймаеться Iнтеза
Санпаоло С.п.А., юридичною особою,

створеною та iснlточою за -законодавством

ITa_lrii, реестрацiйний номер 00799960158,
головний офiс якоi зареестрований за

адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 1012i
TypiH, Iталiя (надалi - "Акцiонер"), яка

володiе у сукупностi 100 % акцiй
статутного капiталу Акцiонерного
товариства "ПРАВЕКС БАНК", код
СДРПОУ i4360920, головний офiс якого

зареестрований за адресою: Кловський

узвiз, 9l2, 0|02|, КиiЪ, Украiна (налалi -

"Банк"). Сдиного Акцiонера Банку
представляс паЕ Стефано Буранi, який дiе
на пiдставi Щовiреностi, виданоТ 02 грулня

Decision is taken оп the following Agenda
items:

1. On approval of the amendments to the

Articles of Association of the Bank Ьу restating
it in а new version.
2. On approval of the amendments to the

Regulation on the Supervisory Board оГ the

Bank Ьу restating it in а new чеrsiоп.
3. On approval of the updated Remuneration
and Incentive Policies of the Bank.

Рiшення приймасться з наступних
питань Порядку денного:

1. Внесення змiн ло Статуту Банку шляхом
викладення його в новiй редакцii.

2, Внесення змiн до Положення про

Наглядову Раду Банку шляхом викладення
його в новiй редакцiТ.
3. Про затвердження оновленоТ Полiтики
винагороди та заохочень Банку.

НеrеЬу the Shareholder ORDERS:Щаним рiшенням Акцiонер НАКАЗУ€:

1. Внести змiни до Статуту Банку з метою
приведення положень Статуту Банку у
вiдповiднiсть до нових вимог
законодавства Украiни. Викласти та

затвердити нову редакцiю Статуту Банку та

уповноважити Голову ПравЛiння Банку або

iншу особу, яка буде виконувати обов'язки
Голови Правлiння Банку, пiдписати нову

редакцiю Статуту та забезпечити
виконання Bcix необхiлнид дiй, пов'язаriих
iз погодженням новоi рgдакцii Статуту в

Нацiональному банку Украiни, а також
пов'язаних з державною ресстрацiсю

t

1. То amend the Articles of Association of the

Bank with the purpose of complying with
effective legislation of Ukraine. То restate and

аррrоче the new wording of the Articles of
Association of the Bank and to authorize the

Chairman of the Management Board оr the

person that will Ье acting Chairman of the

Management Board to sign the Articles of
Association and to епsurе that all necessary

actions, relating to the

Ukraine approval and
the Articles of Associati
authority to delegate the

of
tlf



повноважень iншим особам
/.. бнести змlни до Положення про
Наглядову Раду Банку у зв'язку з
необхiднiстю приведення положення увiдповiднiсть до вимог законодавства
Украiни. Викласти та затвердити нову
редакцiю Положення про Наглядову Раду
Е4нку.

2. То amend the Regulation Й SuрЫЙsо.у
Board of the Bank with the puipor. of
complying with effective legislation. То restate
and approve the new version of the Regulation
on Supervisory Board of the Bank.

З. Затвердити оновлену П""rr"-у
винагороди та заохочень Банкч.

З. То аррrоче the updated Remuneration and
Incentive Policies of the Bank.

l1исьмовии переклад
украТнськоТ мови Еа
зроблено мною, пере Баришевою

тексту рlшення з

Оленою BipTopiBl
i ---f--. :l

written translation of the text of the decjsion
frоm UkTainian into English was done Ьу mе,

{-Ё,
\-'а

бlд lнтеза Санпаоло

"о Буранi
пцста i Щовiреностi

вiд <02> дня 20?1 року
,/2-

On behalf of IriTesa ý;"р""r" SфА.,

of the Роwеr of Аttоrпеуоп the
dated ber2nd,202|

r.

УФg{уlr,Украiнч чоmuрнаdцяmоzо сiчня d1i muсячi dваdцяmь dpyzozo року.
"'""}_ТР:ОлЧ g.с,, ПРИВаТНИй HoTaPiyc КиiЪського мiського 

- 
нотарiальногоокругу, засвiдчуЮ справжнiстЬ пiдпису zроlttаdянuна Imалiйськоi' Респуб.аiкu СтефаноБуранi, який дiС на пiдставi довiрено.ri, u"дuпоi вiд iMeHi Iптеза Санпаоло С.п.Д., якийзроблено у моiй присутностi.

Особу zролtаdянuна Imалiйськоi' Республiки Стефано Буранi, який пiдписав
документ, встановлено, його дiездатнiсть та повноваження пaре"iре"о.

Письмовий переклад тексту рiшення з украiнськоi мови на англiйську мову зробленоперекладачем Баришевою оленою Вiкторiвною, справжнiсть пiдпису якоi засвiдчую.
Особу перекладача встановлено, iT дiездатнiсiь та квалiфiкацiю перевiрено.
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Приватний
мiського кIрюховА


