
 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" 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 38377143 
3. Місцезнаходження 01033 м.Київ Тарасівська 19 
4. Міжміський код, телефон та факс 0443647370 0443647370 
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  

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 ІІ. Текст повідомлення 

1) Дата прийняття Наглядовою радою приватного акціонерного товариства рішення про попереднє  
надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.03.2019; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: правочини щодо купівлі  
та/або продажу депозитних сертифікатів НБУ 
Граничної сукупної вартості правочинів: 50000 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 206097 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,26042%; 
Загальна кількість голосів 5 (п'ять) , що проголосували "За" - 5 , "Проти" -0 , "Утрималися" -0 . Рішення 

прийнято. 

2) Дата прийняття Наглядовою радою приватного акціонерного товариства рішення про попереднє  
надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.03.2019; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:правочини щодо купівлі,  
продажу, міни, застави, РЕПО та інші правочини щодо державних цінних паперів; 
Граничної сукупної вартості правочинів: 50000 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 206097 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,26042%; 
Загальна кількість голосів 5 (п'ять) , що проголосували "За" - 5 , "Проти" -0 , "Утрималися" -0 . Рішення 

прийнято. 

3)Дата прийняття Наглядовою Радою приватного акціонерного товариства рішення про попереднє  
надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.03.2019; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: правочини щодо  
проведення Банком активних та пасивних операцій (в тому числі міжбанківські кредитні та депозитні  
операції, міжбанківські операції щодо купівлі-продажу/обміну готівкової та безготівкової іноземної  
валюти та/або гривні, міжбанківські операції «СВОП», міжбанківські операцій щодо похідних  
фінансових інструментів). 
Граничної сукупної вартості правочинів: 50000 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  206097тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними  
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,26042%; 
Загальна кількість голосів 5 (п'ять) , що проголосували "За" - 5 , "Проти" -0 , "Утрималися" -0 . Рішення 

прийнято. 

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)               
05.03.2019 


