
До уваги акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» , код ЄДРПОУ 21133352 (надалі – Банк). 

Банк повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбулись 17 січня 2011 року  
о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань: 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 114 130 757 (сто 
чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п’ятдесят сім) простими іменними акціями Банку, що складає 99,965% 
відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Банку, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться 
до компетенції Загальних зборів. 

По питанню першому Порядку денного: 

За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п’ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 
«Проти» – 0 акцій (голосів); 

«Утримався» – 0 акцій (голосів). 

Результат голосування: рішення прийняте 

По питанню другому Порядку денного: 

 «За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п’ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 
«Проти» – 0 акцій (голосів); 
«Утримався» – 0 акцій (голосів). 
Результат голосування: рішення прийняте 
 
По питанню третьому Порядку денного: 
 
За результатами голосування: 
«За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п’ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 
«Проти» – 0 акцій (голосів); 
«Утримався» – 0 акцій (голосів). 
Результат голосування: рішення прийняте 
 
По питанню четвертому Порядку денного: 
 
За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п’ятдесят сім) акцій (голосів), або 99,965 відсотків 
голосів від загальної їх кількості; 
 «Проти» – 0 акцій (голосів); 
«Утримався» – 0 акцій (голосів). 
Результат голосування: рішення прийняте 
 
 

 

 


