
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ: 19358784 

3. Місцезнаходження: 03037 м. Київ, вул. Вузівська, 5 

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-41-11, 044-594-28-59 

5. Електронна поштова адреса: contact@altbank.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.altbank.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва 

уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет правочину: придбання 

та/або продаж депозитних сертифікатів Національного банку України на первинному ринку та 

вторинному ринку цінних паперів. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 

правочину, визначена відповідно до законодавства: до 25 або перевищує 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента. Вартість активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності: 539229 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): до 25 або перевищує 25 відсотків.  

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва 

уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет правочину: купівля 

та/або продаж цінних паперів на первинному та вторинному ринку цінних паперів. Ринкова 

вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 

до 25 або перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 

539229 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках): до 25 або перевищує 25 відсотків.  

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва 

уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет правочину: залучення від 

Національного банку коштів у вигляді кредитів овернайт та на тендерах з підтримання 

ліквідності банків. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 

відповідно до законодавства: до 25 або перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності емітента. Вартість активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності: 539229 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або 

послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках): до 25 або перевищує 25 відсотків. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва 

уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет правочину: купівля або 

продаж безготівкової іноземної валюти на аукціонах/інтервенціях Національного банку України. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: до 25 або перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 



фінансової звітності емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 539229 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках): до 25 або перевищує 25 відсотків. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва 

уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет правочину: 

купівля/продаж/конвертація (обмін) безготівкової іноземної валюти на міжбанківському 

валютному ринку України. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 

визначена відповідно до законодавства: до 25 або перевищує 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності емітента. Вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності: 539229 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна 

або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках): до 25 або перевищує 25 відсотків. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва 

уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет правочину: розміщення 

коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, розміщення та/або залучення коштів у 

формі кредитів та/або депозитів на міжбанківському грошово-кредитному ринку. Ринкова 

вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 

до 25 або перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 

539229 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках): до 25 або перевищує 25 відсотків. 

III. Підпис  
 

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

2. Голова Правління                         Волох І.О. 

 

03.05.2018 


