Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 38377143
3. Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-73-70
5. Електронна поштова адреса: o.sereduk@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
II. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" – надалі Товариство (код ЄДРПОУ
38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19) повідомляє про виникнення
особливої інформації емітента - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
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Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.07.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада;
Предмет правочину: непоновлювальна відклична кредитна лінія;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства: 15000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 129593 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,5747%;
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття
рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені
законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відповідно до
п.11.4.14.27 Статуту 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.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
В. о. Голови Правління

Д. Ю. Бабич
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
06.07.2017
(дата)

