
 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про  

 іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента 

 І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 38377143 

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

4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /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 відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про  

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2  

розділу ІІІ цього Положення 

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами 

 його збільшення або зменшення 

 ІІ. Текст повідомлення 

Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального 

депозитарію цінних паперів: 17.10.2018; 

Дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням/збільшенням статутного  

капіталу: 13.09.2018; 

Дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу: 26.06.2018  ; 

Назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв: Загальні збори учасників (Рішенням  

єдиного учасника АТ "АЛЬПАРІ БАНК" №6/2018); 

Причини, які обумовили прийняття такого рішення: для приведення розміру статутного капіталу у  

відповідності до вимог Національного банку України; 

Спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу: приватне розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості; 

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення/збільшення: 200 000 

тис. грн; 

Розмір статутного капіталу після зменшення/збільшення: 232 000 тис. грн; 

Сума, на яку зменшився/збільшився статутний капітал: 32 000 тис. грн; 

Частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився статутний капітал: 16%; 

Кількість голосуючих акцій станом на дату отримання емітентом інформації про кількість  

голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів:  232 000 шт.; 

Їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації  

про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 100%. 

 ІIІ. Підпис 

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 Голова Правління Яковлєв  Д.П. 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

 18.10.2018 

 (дата) 


