Повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: 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 прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
2.Текст повідомлення
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" – надалі Товариство (код ЄДРПОУ 38377143,
місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої
інформації емітента - Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 10 відсотків статутного капіталу
№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних
паперів, що
розміщуються

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються
(шт.)

Сума цінних
паперів , що
розміщуються
(тис.грн)

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

26.06.2018

Акція проста

34 000

34 000,000

17,000

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків
статутного капіталу та назва органу, що прийняв таке рішення: 26.06.2018 року рішення єдиного
учасника АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб розміщення цінних паперів (публічний,
приватний): Акція проста іменна у кількості 34 000 (тридцять чотири тисячі) штук, номінальною
вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума 34 000 000,00 (тридцять чотири
мільйони) гривень , приватне розміщення - виключно серед учасників АТ «АЛЬПАРІ БАНК».
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій:
34 000 000,00 (тридцять чотири мільйони) гривень.
Розміщення акцій буде здійснюватися за ринковою вартістю, відповідно до звіту про оцінку вартості
цінних паперів, що визначена суб'єктом оціночної
діяльності і становить 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів , на яку вони
розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента,які знаходяться в обігу, до
розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 17%;
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: визначені чинним
законодавством та Статутом Банку.
Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції, що пропонується до розміщення, здійснюється в
національній валюті .
Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих коштів: кошти в сумі 34 000
000 грн., залучені від приватного розміщення акцій, в
повному обсязі будуть використані: інвестування в матеріально - технічне оснащення банку – 10 000
000,00грн.;- збільшення вкладень в державні цінні папери та боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України – 24 000 000,00 грн.
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачається.
3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління

_____________ Д.П.Яковлєв
26.06.2018

