
РIШЕННЯ €ДИНОГО АКЦIОНЕРА
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АЛЬПАРI БАНК»
Х!! 1/2017

м. Китв 1О лютого 2017 року
Бахтарi Хедаятоллах, паспорт громадянина Украши для вшзду за кордон ЕХ 177075,

орган, що видав 8090, дата видачi 08.07.2013 р., реестрашйний номер обшковот картки
платника податкiв 2890513991 (дал! - Акшонер), який на дату прийняття цього рiшення е
единим акцiонером, якому належить 100% статутного кашталу ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРI БАНК», юридично] особи, код €ДРПОУ
38377143, юридична адреса: Украша, 01033, м. Китв, вул. Тарасiвська, 19 (дал: - ПАТ
«АЛЬПАРI БАНК»).

Порядок денний:

1. Про збiльшення статутного каппалу ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» шляхом приватного
роэмппевня додаткових акцiй [снуючог номтнальнот вартосп за рахунок додаткових
внескзв.

2. Про прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «АЛЬПАРI БАНК».
3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»,

яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розмiщення акшй.

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв
акшонерьв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРI БАНК», единий
акшонер банку, дiючu на niдставi статпи 49 Закону Украйш «Про акиюнерн!
товариства», одноосзбно прийняв наступнз рйиення:

1. Збiльшити статутний каштал ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» на 78 000 000,00 ссiмдесят шстм
мiльйонiв) гривень до 200000000,00 (дысп мiльйонiв) гривень за рахунок додаткових
внескгв шляхом приватного розмiщення 78 000 Ссiмдесят вклм тисяч) акцiй тснуючог
номгнальнот вартосп виключно серед акцiонерiв ПАТ «АЛЬПАРI БАНК».

2. Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»:
2.1. Здiйснити приватне розмiщення акцiй ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» у кiлькостi 78 000

Ссiмдесят вклм тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 Содна
тисяча) гривень кожна, виключно серед акцiонерiв ПАТ «АЛЬПАРI БАНК».

2.2. Затвердити цiну розмiщення акцiй - 1000,00 Содна тисяча) гривень за одну акцiю.
2.3. Випуск привiлейованих акцiй не передбачити.
2.4. Затвердити окремим додатком Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ

«АЛЬПАРI БАНК» (Додаток N21 до Рiшення Сдиного Акцiонера ПАТ «АЛЬПАРI
БАНК» N21/2017,вiд 10 лютого 2017 року).

2.5.
.•. .. .. .•

Внести до перелiку осiб, якi е учасниками приватного розмiщення додаткових про стих
iменних акцiй ПА Т «АЛЬПАРI БАНК» виключно единого акцiонера ПА Т «АЛЬПАРI
БАНК» - Бахтарi Хедаятоллах. Iнших швесториз не залучати.
Прийняти рiшення про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб ПАТ
«АЛЬПАРI БАНК», яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного
розмiщення акцiй:
Визначити Спостережну Раду ПА Т «АЛЬПАРI БАНК» уповноваженим органом щодо
забезпечення приватного розмiщення акцiй, у зв' язку з чим lЙ надаються наступнi
повноваження:

внесення змiн до проспекту eMicii'акцiй;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй су разi якщо на запланований
обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцп повнiстю оплачено);
повернення внескгв, внесених в or~лату за акцп, у разi н~затвердження у встановленi
законодавством строки результапв укладення договортв з першими власниками у
процесi при ватного розмiщення акцiй органом емггента, уповноваженим приймати
так е рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
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затвердження результапв укладення договоргв з першими власниками у процест
приватного розмiщення акцiй;
затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
затвердження звiту про результати приватного розмiщення акшй.

3.2. Визначити Голову Правлiння ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» або особу, яка виконус його
обов'язки, уповноваженою особою щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй, у
зв'язку з чим йому надаються наступнi повноваження:

проводити дil щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акшй.

Додатки:

1. Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «АЛЬПАРI БАНК».

БахтарiХедаятоллах
Бонн
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