
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: tetiana.revutska@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 наявність, строк дії та сторони акціонерного договору 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК" (далі – товариство) повідомляє про укладення  

22 травня 2018 року Договору між акціонерами про застосування положення статті 65-2 Закону 

України "Про акціонерні товариства" (далі – Договір). 

Договір укладено для досягнення виключно однієї спільної мети – застосувати положення статті 

65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" в порядку та на умовах, визначних пунктом   

2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року        

N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 

корпоративного управління в акціонерних товариствах" (далі – Закон). 

Сторонами Договору є: 

1. громадянин України Артюх Сергій Костянтинович, який проживає в м. Києві, та якому 

належить 280 079 503 акцій, що становить 24,592346 % статутного капіталу товариства; 

2. громадянин республіки Білорусь Волох Ігор Олегович, який проживає в м. Києві, та якому 

належить 227 976 667 акцій, що становить 20,017463 % статутного капіталу товариства; 

3. громадянин України Дегода Андрій Сергійович, який проживає в м. Києві, та якому 

належить 280 079 503 акцій, що становить 24,592346 % статутного капіталу товариства; 

4. громадянин України Шуптар Олег Володимирович, який проживає в с. Риків, Турківського 

району, Львівської області, та якому належить 70 064 360 акцій товариства, що становить 

6,151992 % статутного капіталу товариства; 

5. громадянин України Стольніков Леонід Олімпійович, який проживає в м. Києві, та якому 

належить 280 079 503 акцій, що становить 24,592346 % статутного капіталу товариства. 

Сторони Договору, яким на цей час належить 1 138 279 536 акцій товариства, що становить 

99,9464958 % статутного капіталу товариства, станом на дату набрання чинності Законом вже 

були власниками домінуючого контрольного пакета акцій товариства. 

Договором визначено сторону договору, уповноважену його сторонами на вчинення правочинів 

щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, які діють спільно (уповноважена особа). 

Такою уповноваженою особою є Волох Ігор Олегович. 

Договір діє до його повного виконання, а саме повного застосування положень статті 

65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" в порядку та на умовах, визначних пунктом   

2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону. 

 

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. 

 

22.05.2018 


