
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА 

 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента – 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/zvitnist/ 
1.8. Вид особливої інформації  – Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 

 

 

2. Текст повідомлення 

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 попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів.  

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 27.04.2018  206097 206097 100 

Зміст інформації 

Дата прийняття загальними зборами учасників АТ "АЛЬПАРІ БАНК" рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2018 №4/2018 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ринкова вартість 

майна або послуг, що є предметом кожного з яких, становить 25 або перевищує 25 відсотків 

вартості активів АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 

рік, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього Рішення, а саме: 

- правочинів щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України без 

обмеження сукупної вартості таких правочинів. 

Гранична сукупна вартість правочинів: 206097 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; 

Рішення прийнято єдиним учасником Банку. 

 

3. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

 

 

Голова Правління  

 

______________ 

(підпис)  

 

Яковлєв Д.П.  

 

   

 

М. П.  

_____________________________ 

02.05.2018  

 


