
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. 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 прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 

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 прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

N 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Вид цінних 

паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються 

(шт.) 

Сума цінних паперів, 

що розміщуються 

(тис. грн) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

 1 27.03.2017 прості іменні 

акції 

78 000 78 000 63,93 

Зміст інформації: 1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 

10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: 27.03.2017 року 

позачерговими Загальними зборами акціонерів (рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

№5/2017 від 27.03.2017) прийнято рішення про внесення змін до Рішення про приватне розміщення 

акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» затвердженого Додатком 1 до Рішення  Єдиного Акціонера ПАТ 

«АЛЬПАРІ БАНК»  №1/2017 від 10.02.2017 року.  

2. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). 

Розміщуються прості іменні акції в кількості 78 000 (сімдесят вісім тисяч) штук, номінальною 

вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, на суму  78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) 

гривень. Спосіб розміщення – приватне  виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».  

3. Розмір збільшення статутного капіталу банку становить: 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) 

гривень. Розміщення акцій буде здійснюватись за ринковою вартістю. Відповідно до Звіту про оцінку 

вартості цінних паперів, що визначена суб’єктом оціночної діяльності, ринкова вартість простих 

іменних акцій Банку становить 1 000,00 грн. за одну акцію.  

4. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, 

загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру 

статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення складає 63, 93 %; 

5. Права, які отримують власники простих іменних акцій, визначені чинним законодавством України 

та Статутом банку. 

6. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції, що пропонується до розміщення: здійснюється в 

національній валюті за наступними реквізитами: Одержувач: ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», код за 

ЄДРПОУ одержувача 38377143, рахунок № 500440000001, код банку 380894. 

7. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів - кошти в сумі 

78 000 000,00 грн. залучені від приватного розміщення акцій,  в повному обсязі будуть використані на 

збільшення статутного капіталу Банку, а також на здійснення статутної діяльності в частині 

збільшення обсягів активних операцій, а саме: - збільшення обсягів кредитних операцій 

корпоративними клієнтами ( в т.ч. з клієнтами малого та середнього бізнесу) – 34 000 000,00 грн.; - 

збільшення обсягів кредитних операцій клієнтами індивідуального бізнесу (фізичними особами) – 3 

000 000 ,00 грн.; - збільшення вкладень в державні цінні папери та боргові цінні папери, емітовані 

Національним банком України – 41 000 000,00 грн..  

8. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: прості іменні акції не можуть бути 

конвертовані. 

9. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. Укладення договорів з першими 

http://bankalpari.com/


власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в один етап: 03.05.2017 р. по 

18.05.2017 р. включно кожного робочого дня з 9:00 до 17:00). Другий етап не здійснюється, оскільки 

відповідно до рішення про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого 

розміщення, внесено виключно єдиного акціонера 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  ______________ 

(підпис)  

Перелигін Є.Є. 

 

   

М. П.  ____________________________ 

28.03.2017  

 


