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: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2.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 - Зміна складу посадових осіб
емітента
Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

Посада*

1

2

3

07.12.2017

Прізвище, ім'я, Паспортні Розмір частки в
по батькові або
дані
статутному
повне
фізичної капіталі емітента
найменування
особи
(у відсотках)
юридичної
(серія,
особи
номер,
дата
видачі,
орган,
який
видав)**
або код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
4

припинено
Голова
Прилуцький
повноваження Спостережної
Олег
ради
Олександрович

5

6

д/в

0

07.12.2017

обрано

Голова
Лановий
Спостережної Володимир
ради
Тимофійович

д/в

0

07.12.2017

обрано

член
Спостережної
ради

д/в

0

Мохамед Ал
Хиелі
(MOHAMED
AL KHYELI)

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень 11.12.2017 Голови Спостережної ради
Прилуцького О.О. (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням
єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 07.12.2017 №14/2017, у зв’язку із –
Рішенням єдиного акціонера. Володіє пакетом акцій у розмірі 0% Володіє часткою в
статутному капіталі емітента 0%. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення

єдиного акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.06.2017. Незалежний член.
Зміст інформації:
Рішення про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» члена
Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Ланового В.Т. з 12.12.2017 (згоди на
розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням єдиного акціонера ПАТ
«АЛЬПАРІ БАНК» від 07.12.2017 №14/2017, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера.
Володіє пакетом акцій у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Строк, на який
призначено особу: до наступних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у
2018 році. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає Інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: народний депутат України зарахований на
роботу до Верховної Ради України шостого скликання для здійснення депутатських
повноважень на постійній основі, Член Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
Незалежний член.
Зміст інформації:
Рішення про обрання члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Мохамед Ал
Хиелі (MOHAMED AL KHYELI) з 12.12.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не
надав) прийнято Рішенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 07.12.2017
№14/2017, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера. Володіє пакетом акцій у розмірі 0%
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Обґрунтування змін у персональному
складі - Рішення єдиного акціонера. Строк, на який призначено особу: до наступних
загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році. Інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: відсутні. Незалежний член.
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
08.12.2017

