ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНЕКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 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.
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15.02.2017 звільнено

Голова
Правління

Краснощок
Олег
Петрович

д/в

0

15.02.2017 призначено

В.о. Голови
Правління

Перелигін
Єгор
Євгенович

д/в

0

Зміст інформації: Рішення про звільнення Голови Правління Краснощока О.П. 15.02.2017 (згоди на
розкриття паспортних даних не надав) прийнято Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 15.02.2017
протокол №8, у зв’язку із припиненням трудових відносин з ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку
зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у персональному складі - звільнення за власним
бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така
особа перебувала на посаді - з 26.07.2013. Замість звільненої особи виконання обов’язків Голови
Правління покладено на Першого заступника Голови Правління Перелигіна Є.Є.
Зміст інформації: Рішення про покладання обов’язків з 16.02.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не
надав) прийнято Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 15.02.2017 протокол №8, у зв’язку із
звільненням Голови Правління. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у
персональному складі – покладання виконання обов’язків Голови Правління. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення не визначено. 01.01.2012 – 26.09.2012 Радник з
питань міжнародних відносин Асоціації українських автовиробників «УКРАВТОПРОМ»; 27.09.2012 31.10.2012 Менеджер по роботі з фінансовими інститутами і міжнародними фінансовими організаціями
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»;01.11.2012 – 04.06.2013 Менеджер по роботі з фінансовими інститутами і
міжнародними фінансовими організаціями Казначейства ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»;06.06.2013 – 16.01.2014
Менеджер з корпоративних питань ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН»; 20.01.2014 – 16.07.2014 Радник Голови
Правління з економічних, фінансових та інвестиційних питань ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»;01.08.2014 01.12.2014 Радник Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»; 27.04.2015 – 29.01.2016 Начальник відділу
стратегічного планування фінансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК»; 02.02.2016 – 11.04.2016 Директор
Фінансового департаменту ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»; 12.04.2016 – 24.06.2016 Директор Фінансового
департаменту, член Правління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»; 06.12.2016 – по теперішній час Перший
заступник Голови Правління ПАТ « АЛЬПАРІ БАНК».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Голови Правління
_____________
Перелигін Єгор Євгенович
(підпис)
_____________________________
М. П.
16.02.2017

