
 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про  
 іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента 

 І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 38377143 
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Тарасівська, буд.19 
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70 
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття  
Інформації http://bankalpari.com/zvitnist/ 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про  
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2  
розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента 

 ІІ. Текст повідомлення 
Рішення про переведення радника Голови Правління Служби радників Голови Правління Шачек Т.В. 

(згоди на розкриття паспортних даних не надала) на посаду Головного бухгалтера АТ «АЛЬПАРІ  БАНК» 

з 16.01.2019  прийнято на підставі її заяви про переведення від 15.01.2019 (Наказ Голови  Правління № 

9-К від 15.01.2019, рішення Наглядової ради від 15.01.2019 (протокол Засідання Наглядової ради №3 від 

15.01.2019)). Обґрунтування змін у персональному складі – укомплектування вакантної посади. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа 

протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПАТ «ЮНЕКС БАНК», радник Голови Правління 

Служби радників Голови Правління  АТ «АЛЬПАРІ БАНК».  Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Термін на який призначено особу не визначений. 
Рішення про призначення  Члена Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» Шачек Т.В. (згоди на розкриття 

паспортних даних не надала) з 16.01.2019 прийнято Наглядовою радою АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 15.01.2019 

(протокол Засідання Наглядової ради №3 від 15.01.2019), у зв’язку із рішенням Наглядової ради  АТ 

«АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у персональному 

складі – рішення Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші 

посади, які обіймала ця  особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПАТ «ЮНЕКС БАНК», 

радник Голови Правління Служби радників Голови Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Термін на який призначено особу не визначений. 

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

 

 

 

 

 

 

 Голова Правління Яковлєв  Д.П. 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

 16.01.2019 

 (дата) 


