
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента - 38377143 
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70,  
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://bankalpari.com/ 
1.8. Вид особливої інформації  – Відомості про зміну складу посадових осіб. 

2. Текст повідомлення 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" - надалі Товариство (код ЄДРПОУ 
38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення 
особливої інформації про емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб.  
Спостережною Радою ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", протокол № 3 вiд 09 березня 2016 року, прийнято 
рішення про призначення Сич О.М., начальника Управлiння фiнансового монiторингу, Членом 
Правління ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК". Призначено на підставі заяви Сич О.М.  та наказу Голови 
Правління  №9-К від 04.03.2016. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: АТ "АСТРАБАНК": 10.02.2009 по 
17.12.2012 - старший менеджер управління фінансового моніторингу та комплаєнсу; 17.12.2012 по 
20.01.2014 - заступник начальника управління фінансового моніторингу та комплаєнсу. ПАТ "БАНК 
РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ": 22.01.2014 по 07.03.2014 -начальник управління фінансового моніторингу. 
ПАТ "БГ БАНК": 25.11.2014 по 27.02.2015 - начальник відділу фінансового моніторингу. ПАТ КБ 
"ЄВРОБАНК": 08.06.2015 по 05.10.2015 - начальник управління фінансового моніторингу. ПАТ 
"ЄВРОПРОМБАНК" - 07.10.2015  по 03.03.2016  - начальник управління фінансового моніторингу. 
 Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" не володiє. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями емітента не володіє. 
Строк, на який призначено особу: не визначений. 

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
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