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ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА 

 

Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК" повідомляє про отримання 31 травня 2018 

року від уповноваженої особи осіб, які діють спільно, наступної публічної безвідкличної 

вимоги: 

Публічна безвідклична вимога 

про придбання акцій в усіх власників акцій  

Публічного акціонерного товариства "АЛЬТБАНК" 

уповноваженою особою в інтересах групи осіб, які діють спільно 

 

Відомості про акціонерне товариство, що є емітентом акцій (далі – товариство): 

повне найменування : Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

код за ЄДРПОУ: 19358784, місцезнаходження: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5 

номінальна вартість однієї простої акції товариства: 0,18 гривень 

загальна кількість простих акцій товариства: 1 138 888 889 акцій 

код ISIN випуску простих акцій товариства: UA0800941009 

Відомості про кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом 

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", вже є 

власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують 

права, передбачені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"): 

Афілійованим особам осіб, які діють спільно, акції товариства не належать. Особи, які діють 

спільно, не є афілійованими особами. Особи діють спільно виключно для застосування 

положень статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу на вчинення правочинів щодо 

набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (далі – заявник вимоги): 

повне ім'я англійською мовою: Volokh Igor Olegovich 

транслітерація повного ім’я українською мовою: Волох Ігор Олегович 

громадянство: Республіка Білорусь 

країна та населений пункт місця проживання: Україна, м. Київ 

кількість акцій товариства, що прямо належать особі: 227 976 667 акцій 

розмір частки в статутному капіталі товариства: 20,017463 % 

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 

рахунку у цінних паперах цієї особи: повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

"АЛЬТБАНК", місцезнаходження: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, код за ЄДРПОУ: 

19358784, реквізити рахунку у цінних паперах: 300574-UA10025310 

Відомості про кожну з інших осіб, які діють спільно із заявником вимоги: 

прізвище, ім'я та по батькові особи: Артюх Сергій Костянтинович 

країна та населений пункт місця проживання: Україна, м. Київ 

кількість акцій товариства, що прямо належать особі: 280 079 503 акції 

розмір частки в статутному капіталі товариства: 24,592346 % 

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 

рахунку у цінних паперах цієї особи: повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

"АЛЬТБАНК", місцезнаходження: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, код за ЄДРПОУ: 

19358784, реквізити рахунку у цінних паперах: 300574-UA10025309 

прізвище, ім'я та по батькові особи: Дегода Андрій Сергійович 

країна та населений пункт місця проживання: Україна, м. Київ 

кількість акцій товариства, що прямо належать особі: 280 079 503 акції 

розмір частки в статутному капіталі товариства: 24,592346 % 
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інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 

рахунку у цінних паперах цієї особи: повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

"АЛЬТБАНК", місцезнаходження: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, код за ЄДРПОУ: 

19358784, реквізити рахунку у цінних паперах: 300574-UA10025307 

прізвище, ім'я та по батькові особи: Шуптар Олег Володимирович 

країна та населений пункт місця проживання:  

Україна, Львівська область, Турківський район, с. Риків 

кількість акцій товариства, що прямо належать особі: 70 064 360 акцій 

розмір частки в статутному капіталі товариства: 6,151992 % 

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 

рахунку у цінних паперах цієї особи: повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

"АЛЬТБАНК", місцезнаходження: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, код за ЄДРПОУ: 

19358784, реквізити рахунку у цінних паперах: 300574-UA10025311 

прізвище, ім'я та по батькові особи: Стольніков Леонід Олімпійович 

країна та населений пункт місця проживання: Україна, м. Київ 

кількість акцій товариства, що прямо належать особі: 280 079 503 акції 

розмір частки в статутному капіталі товариства: 24,592346 % 

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити 

рахунку у цінних паперах цієї особи: повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

"АЛЬТБАНК", місцезнаходження: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, код за ЄДРПОУ: 

19358784, реквізити рахунку у цінних паперах: 300574-UA10025308 

Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо спільних 

дій та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів 

щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір між 

акціонерами про застосування положення статті 65-2 Закону України "Про акціонерні 

товариства" від 22 травня 2018 року. 

Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-

2 Закону України "Про акціонерні товариства": 22 травня 2018 року. 

Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника 

вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, 

на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з 

рахунків їхніх власників): 

повне найменування депозитарної установи: Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

місцезнаходження депозитарної установи: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5 

код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 19358784 

реквізити рахунку у цінних паперах: 300574-UA10025310 

власник рахунку у цінних паперах: Волох Ігор Олегович 

Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного 

зберігання (ескроу): 

повне найменування банківської установи: Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

місцезнаходження банківської установи: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5 

код за ЄДРПОУ банківської установи: 19358784 

Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни: 

Ціною обов’язкового продажу акцій товариства, акції якого не включено до біржового реєстру, 

є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства 

про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання 

товариством повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 

Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство рішенням спостережної ради 

(протокол від 31.05.2018 № 10) затвердило ціну обов’язкового продажу акцій у розмірі 0,18 

гривень (нуль гривень вісімнадцять копійок) кожна акція на підставі висновку суб’єкта 
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оціночної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АР ДЖІ САТЕЛЛІТ" (код 

ЄДРПОУ 38193232).  

Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в 

усіх власників акцій товариства уповноваженою особою (далі - Вимога): 

Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації 

акціонерам: 

Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством Вимоги засвідчена 

товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між 

заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання 

(ескроу), надсилається товариством до Центрального депозитарію. 

Вимога розміщується товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 

протягом наступного робочого дня з дня її отримання товариством. При розкритті Вимоги 

товариство обов'язково зазначає дату відправлення її засвідченої копії разом із засвідченою 

копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до 

Центрального депозитарію. 

Центральний депозитарій у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 

України: 1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством 

копії Вимоги: встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з 

акціями товариства; надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції 

товариства, копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником 

вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу); 

розміщує Вимогу на своєму веб-сайті; 2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від 

товариства засвідченої товариством копії Вимоги складає перелік акціонерів товариства та 

надсилає його товариству. 

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію 

переліку акціонерів зобов'язане надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, 

копію Вимоги. Товариство зобов'язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством 

копію надісланої Вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок 

умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка. 

Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації 

Вимоги: Датою обліку переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги, 

вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм 

до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів. 

Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються: 

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію 

переліку акціонерів складає на підставі нього список осіб, у яких придбаваються акції, із 

зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного 

акціонера, акції якого придбаваються, та надає такий список банківській установі, в якій 

відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). 

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого 

придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості 

акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться. Після отримання від товариства такого 

повідомлення заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових 

сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання 

(ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або 

правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання 

коштів). 
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У разі якщо на акції товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), сплата 

ціни акцій здійснюється після надсилання заявником вимоги копії Вимоги особі, в інтересах 

якої встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження 

(обтяження), та заміни нотаріусом предмета обтяження і накладання заборони на відчуження 

грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання 

(ескроу), відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій товариства. 

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох 

років зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються 

(їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства 

мають право на отримання коштів) на зазначені ними рахунки у банківських установах або 

здійснювати виплату відповідних коштів готівкою. 

Порядок та форма оплати акцій:  

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. 

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які 

відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з 

рахунка умовного зберігання (ескроу) мають письмово звернутися до банківської установи, в 

якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу). 

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка 

відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього 

права на одержання коштів банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка 

умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений 

акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату 

відповідних коштів готівкою. 

Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції: 

Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання від заявника 

вимоги інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити 

про це Центральний депозитарій. 

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів з дня отримання від товариства 

інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються 

заявником вимоги, здійснює зняття обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного 

обліку з акціями товариства та забезпечує переведення депозитарними установами прав на 

відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок заявника вимоги. 

Центральний депозитарій здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини 

десятої статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неотримання від 

товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату 

акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня 

отримання Центральним депозитарієм від товариства Вимоги. 

Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги: 

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), 

несе заявник вимоги. Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання 

(ескроу), не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам 

(їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства 

мають право на отримання коштів). Витрати товариства, пов’язані з виконанням Вимоги, 

компенсуються за рахунок заявника вимоги. 

Контактні дані: 

контактна особа: Ревуцька Тетяна Григорівна, начальник відділу цінних паперів АТ 

"АЛЬТБАНК"; телефон: +38 (044) 251-12-40; електронна пошта: contact@altbank.ua; адреса для 

листування: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5. 

Дата підписання: 31.05.2018 
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Заявник вимоги Волох Ігор Олегович 

Дата відправлення засвідченої копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх 

власників акцій Публічного акціонерного товариства "АЛЬТБАНК" уповноваженою особою в 

інтересах групи осіб, які діють спільно разом із засвідченою копією договору, укладеного між 

заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів: 

01.06.2018. 

 

 

Голова Правління АТ «АЛЬТБАНК» _____________ 
підпис 

Волох Ігор Олегович 

 


