
Повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

1. Загальні відомості  

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ 

БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ: 38377143 

3.Місцезнаходження:01033 м.Київ, вул.Тарасівська, буд.19 

4. Міжміський код та телефон, факс:/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: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів.  

2. Текст повідомлення  

N 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що 

є предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення ринкової 

вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

 1 31.10.2017   26372,5  129533  20,35968  

2 31.10.2017 25859,3 129533 19,96348 

Зміст інформації 

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва 

уповноваженого органу, що його прийняв; 31.10.2017 Спостережна рада (Протокол 

№36 від 31.10.2017) 

предмет правочину; придбання облігацій внутрішньодержавної позики 

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно 

до законодавства; 26372,5 тис.грн. 

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності; 129533 

тис.грн. 

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках); 

20,35968 % 

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва 

уповноваженого органу, що його прийняв; 31.10.2017 Спостережна рада (Протокол 

№36 від 31.10.2017) 

предмет правочину; придбання облігацій внутрішньодержавної позики 

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно 

до законодавства; 25859,3 тис.грн. 

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності; 129533 

тис.грн. 

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках); 

19,96348%  

mailto:o.ushakova@alpari-bank.com.ua
http://bankalpari.com/zvitnist/


Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 

законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відповідно до 

п11.4.14.27 Статутом Банку прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо 

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 

відсотків від вартості активів за даними останньої фінансової звітності, відноситься до 

компетенції Спостережної ради. 

 

 

3. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
 
Голова Правління                      _____________                           Д.П.Яковлєв   

 

                                                                                                          01.11.2017 


