Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Павлiння
(посада)

Михайльо В.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

24.04.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23494714
4. Місцезнаходження
01001 м. Київ, вул. Десятинна, буд 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 499-10-29, (044) 490-46-37
ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

http://www.alfabank.ua/ru/finansov в мережі
aja-otchetnost/otchetnost-emitenta- Інтернет
cennyh-bumag/kvartalnaja-otchetno
st_otchetnost-emitenta-cennyh-bum
ag/kvartalnaja-otchetnost-za-2015god_kvartalnaja-otchetnost_otchetn
ost-emitenta-cennyh-bumag.htm?u
npublished=1
(адреса сторінки)

24.04.2015
(дата)
24.04.2015

(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про посадових осіб емітента
X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
- Замiсть серiї та номеру свiдоцтва про державну реєстрацiю вказано серiя i номер виписки з
єдиного державного реєстру юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв.

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за звiтний перiод не приймав участi у створеннi юридичних осiб, тому
вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi
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- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, тому
вiдомостi у п. 7. 3. вiдсутнi

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав похiдних цiнних паперiв тому вiдомостi у п. 7. 4. вiдсутнi

- Iнформацiя у п. 8.2 та 8.3. вiдсутня у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

- Банк не проводив випуск iпотечних цiнних паперiв, у зв'язку з цим у звiтi вiдсутня iнформацiя
по п.п. 9-15

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, тому
iнформацiя щодо фiнансової звiтностi емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обiку вiдсутня

- Банк не випускав цiльовi облiгацiї, у зв'язку з цим звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ № 791295
3. Дата проведення державної реєстрації
24.03.1993
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
4639120959
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4357
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32004186201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
5) МФО банку
CHASUS
6) поточний рахунок
400940442
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
05.10.2011 Нацiональний банк України 01.01.2001
Дата
видачі

1
2
№61
На право надання банкiвських
послуг, визначених частиною
третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть"
Опис
Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
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вiдповiдає дiйсностi.

Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй

Лiцензiя видана безстроково
№61
05.10.2011 Нацiональний банк України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Андеррайтинг)

Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185092 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Дилерська дiяльнiсть)

Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185091 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Брокерська дiяльнiсть)

Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185090 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис
Лiцензiя видана безстроково
АЕ №263381 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 01.01.2001
Професiйна дiяльнiсть на
паперiв та фондового ринку
фондовому ринку - Депозитарна
України
дiяльнiсть (Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи)
Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис

5

Лiцензiя видана безстроково
АЕ №263382 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 01.01.2001
Професiйна дiяльнiсть на
паперiв та фондового ринку
фондовому ринку - Депозитарна
України
дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування)
Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис
Лiцензiя видана безстроково

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря
1
16.10.2006

Дата призначення
особи на посаду Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду
корпоративного
корпоративного секретаря
секретаря
2
3
23.02.2010
Потопальська Галина Григорiвна
В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" створено Управлiння корпоративного адмiнiстрування та
зовнiшнiх перевiрок, яке зокрема адмiнiструє роботу колегiальних органiв
Емiтента, в тому числi виконує функцiї корпоративного секретаря.
Адмiнiстрування Спостережної Ради Емiтента здiйснює секретар Спостережної
Ради, який займає посаду Начальника Управлiння корпоративного
адмiнiстрування то зовнiшнiх перевiрок.

Досвiд роботи корпоративного секретаря - 8 рокiв 2 мiсяця за основним мiсцем
роботи та додатково 1 рiк 9 мiс за сумiсництвом;
Опис
Непогашенi судимостi за за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi;

Попереднє мiсце роботи - АКБ "ТАС-Комерцбанк";

Причиною припинення повноважень попереднього корпоративного секретаря є
переведення спiвробiтника на посаду в iншому пiдроздiлi ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
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3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 313202 13.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа Банк")
з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння
з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соломiєнко Тамара Iванiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
4. Рік народження
1956
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 05.12.2001р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу
З 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бiзнесу
З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу
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З 30.10.2014 - Директор з комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сєрьожин Дмитро Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 00 965889 03.04.2001 2-м паспортним столом ВВС "Можайський" м. Москви
4. Рік народження
1975
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 16.07.2001р. по 01.03.2012р. ВАТ "Альфа-Банк":
З 09.01.2008р. - Фiнансовий директор
З 01.02.2012р. Директор з фiнансових питань
З 02.03.2012р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 02.03.2012р. - Перший заступник Голови Правлiння
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доброгаєв Олексiй Олегович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 09 137375 26.06.2007 Вiддiленням по району Вихiно ОУМФС Росiї по м. Москвi в
ЮВАО
4. Рік народження
1962
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 22.06.2012р. по 29.03.2013р. ЗАТ "Группа компаний ММД "Восток и Запад"
З 22.06.2012р. - Вiце-Президент
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З 02.04.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 02.04.2013р. - Перший Вiце-Президент
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саченко Андрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 01 981419 08.02.2002 Вiддiлом внутрiшнiх справ "Тропарево-Нiкулiно" м. Москва
4. Рік народження
1976
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк":
З 11.01.2009р. - директор Дирекцiї централiзованих технологiй Блока IТ
З 05.07.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 05.07.2011р. - директор Блока "Iнформацiйнi технологiї"
З 30.04.2014р. - Вiце-Президент
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матяш Ростислав Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 117115 17.05.1996 Автозаводським РВ Кременчуцького ГУ УМВС України в
Полтавськiй областi
4. Рік народження
1980
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 03.03.2003р. по 18.09.2009р. ПАТ "ПУМБ":
9

З 27.07.2006р. - начальник Юридичного Управлiння
З 21.09.2009р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):
з 21.09.2009р. - директор Юридичного Департаменту
з 16.10.2012р. - Вiце-Президент, Директор з юридичних питань
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кухарчук Анатолiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 615790 06.02.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 16.10.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):
з 16.10.2006р. - керiвник вiддiлу мiжнародної звiтностi;
з 11.08.2008р. - начальник Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi;
з 05.02.2010р. - директор Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi;
з 01.11.2012р. - Директор з фiнансової звiтностi та контролiнгу;
з 14.02.2014р. - Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Голова Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авен Петро Олегович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------4. Рік народження
1955
5. Освіта
Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
10

6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 1998р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карiмов Iльдар Альфредович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------4. Рік народження
1961
5. Освіта
Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова,
кандидат економiчних наук
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного
аналiза (Лаксенбург, Австрiя)
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назар'ян Павло Вiкторович
11

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------4. Рік народження
1972
5. Освіта
Московський Державний технiчний унiверситет iм. Н.Э. Баумана, спецiальнiсть "оптичнi
пристрої та системи", Мiжнародна академiя маркетингу та менеджменту, Москва, за
спецiальнiстю "Фiнанси та кредит", Лондонська Бiзнес Школа, Лондон, Великобританiя
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 1999 по 2002 головний фiнансовий Директор мiжнародної мережi групи "Альфа-Банк"
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галiєв Ернест Едуардович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------4. Рік народження
1972
5. Освіта
Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та
автоматизованi системи управлiння", кандидат економiчних наук
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня
12

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Татарчук Володимир Валентинович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------4. Рік народження
1975
5. Освіта
вища, юридичний факультет МГУ iм. Ломоносова, Має диплом вищого виконавчого
керiвника Business school of the world INSEAD IEP (Францiя, Сингапур)
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З вересня 2011 до травня 2013 р. Керiвник корпоративно-iнвестицiйного блоку ВАТ
"Альфа-Банк", Росiя
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Голова Ревiзiйної комиссiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смiрнов Данило Федорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------4. Рік народження
1969
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
8. Опис
13

Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Ревiзiйної комиссiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Запольський Дмитро Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------4. Рік народження
1965
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Ревiзiйної комиссiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Главацький Андрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 421765 06.08.2010 ----------------------------4. Рік народження
1977
5. Освіта
Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському
Менеджменту, Фiнанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
14

2000-2001 LLC Alfa-Capital Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department.
2001-2002 CJSJ Alfa-Bank Ukraine Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department
8. Опис
Паспорт фiзичної особи видано органами влади республiки Кiпр.

Непогашеної судимостi не має

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
Standard & Poors Credit Market Services Europe Ltd
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
---------4. Місцезнаходження
вул. Воздвiженка, 4/7, стр. 2, 125009 Москва, Росiя
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+7-495-783-40-00 +7-495-783-40-01
8. Вид діяльності
Рейтинговi послуги
9. Опис
Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що
дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо
наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
Fitch Ratings CIS Ltd
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
---------4. Місцезнаходження
вул. Гашека, 6, офiс 520, 125047 Москва, Росiя
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
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01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
7-495-956-99-01 +7-495-956-99-09
8. Вид діяльності
Рейтинговi послуги
9. Опис
Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що
дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо
наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21672206
4. Місцезнаходження
01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №390872
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.01.2010
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 522-88-08 (044) 522-85-53
8. Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України
9. Опис
Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
1. Найменування
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33718227
4. Місцезнаходження
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №483591
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
31.08.2009
7. Міжміський код та телефон/факс
(056) 373-97-93 (056) 373-97-93
8. Вид діяльності
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Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на
ринку цiнних паперiв
9. Опис
Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
1. Найменування
ТОВ "АФКО ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
38053965
4. Місцезнаходження
14030, м.Чернiгiв, вул. Одинцова, буд.16, кв.39
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Довiдка АА №455406
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.01.2012
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
1. Найменування
ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30968986
4. Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №429677, 429663
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.08.2008
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 499-99-99 (044) 513-07-45
8. Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
9. Опис
Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
1. Найменування
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
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4. Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ581322АВ581323
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 591-04-04 (044) 482-52-07
8. Вид діяльності
Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
9. Опис
Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
1. Найменування
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв
2. Організаційно-правова форма
Асоціація
3. Код за ЄДРПОУ
24382704
4. Місцезнаходження
01133, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
9. Опис
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною
некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i
спiльностi iнтересiв своїх членiв.

ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку
цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства
України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами
ПАРД).

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
АТ "Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери"
2. Організаційно-правова форма
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Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
37231661
4. Місцезнаходження
25006, м.Кiровоград, вул.. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Адвокатська дiяльнiсть
9. Опис
Юридична особа, яка надає адвокатськi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37642005
4. Місцезнаходження
03039, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридичнi послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня

1. Найменування
Представництво "Бейкер i Макензi"
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2. Організаційно-правова форма
Представництво
3. Код за ЄДРПОУ
26080054
4. Місцезнаходження
м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Воровського буд. 24
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридична дiяльнiсть
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
ФОП Юрченко В.О.
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
2688400352
4. Місцезнаходження
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Шмiдта, буд. 47, кв. 6
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А № 035944
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридична дiяльнiсть
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
1. Найменування
ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
38939376
4. Місцезнаходження
вул. Володимирська, 47, офiс 3 м. Київ, 01001, Україна
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5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридична дiяльнiсть
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
ANDREWS KURTH (UK) LLP
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
---------4. Місцезнаходження
600 Трэвiс-Стрiт Люкс 4200 Хьюстон Техас США TX 77002
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридична дiяльнiсть
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана
юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо
наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
L.PAPAPHILIPPOU AND CO LLC
2. Організаційно-правова форма
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Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
---------4. Місцезнаходження
Ifigenias-стрiт, 2007 Strovolos, Нiкосiя, Кiпр
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридичнi послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана
юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо
наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня
1. Найменування
ТОВ "РА "Эксперт-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
34819244
4. Місцезнаходження
04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 44, 2-й поверх
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
рейтингови послуги
9. Опис
Юридична особа, яке надає емiтенту послуги з рейтингування.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
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вiдсутня.
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VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
30.07.1998

Опис
18.11.1998

Опис
28.09.1999

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
427/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

4
Iнформацiя
вiдсутня

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Документарні
100
38688
3868800
100
Акція
іменні
проста
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
616/1/98
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція
Документарні
100
67092
6709200
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
проста
іменні
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
440/1/99
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція
Документарні
1
6709200
6709200
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
проста
іменні
фондового ринку
документар
на іменна
Деномiнацiя -Замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня )

Опис

25.10.1999

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
517/1/99
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція
Документарні
1
14134190
14134190
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
проста
іменні
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
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17.03.2000

Опис
15.01.2001

Опис
27.12.2004

Опис
30.10.2006

Опис
14.02.2007

Опис
02.08.2007

Опис
04.12.2007

Документарні
1
15975190
15975190
Акція
іменні
проста
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
Документарні
1
73000000
73000000
17/1/01
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція
іменні
цiнних паперiв i
вiдсутня
проста
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
Документарні
1
12700000
127000000
765/1/04
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
іменні
0
цiнних паперiв i
проста
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
Документарні
1
36000000
360000000
507/1/06
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
іменні
0
цiнних паперiв i
проста
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
69/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
86500000
865000000
цiнних паперiв i
проста
іменні
0
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
350/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
13700000 1370000000
цiнних паперiв i
проста
іменні
00
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
503/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
17447100 1744710000
цiнних паперiв i
проста
іменні
00
123/1/00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

Iнформацiя
вiдсутня

100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100
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фондового ринку

Опис
18.08.2008

Опис
10.09.2008

Опис
30.12.2009

Опис
29.07.2010

Опис
06.01.2011

Опис
31.03.2011

документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
176/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
22497100 2249710000
100
цiнних паперiв i
проста
іменні
00
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
Документарні
1
29765650 2976565000
100
363/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
іменні
00
цiнних паперiв i
проста
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
Документарні
1
37159972 3715997295
100
372/1/09
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
іменні
95
цiнних паперiв i
проста
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
Бездокумента
1
37159972 3715997295
100
603/1/10
Державна комiсiя з
UA4000081012
Акція
рні іменні
95
цiнних паперiв i
проста
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї
Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
Бездокумента
4237
877035
3715997295
100
15/1/11
Державна комiсiя з
UA4000081012
Акція
рні іменні
цiнних паперiв i
проста
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Деномiнацiя -Замiна 4 237 шт. акцiї номiнальною вартiстю 1 грн. на 1 акцiю номiнальною вартостi 4 237,00 грн.
178/1/11
Державна комiсiя з
UA4000081012
Акція
Бездокумента
4237
1094907
4639120959
100
цiнних паперiв i
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
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Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

2. Інформація про облігації емітента
Сума
Загальна
Найменуван
Номер
виплаченого
Облігації
Форма
Дата
номіналь Процентна
Термін
Номінальна Кількість
свідоцтва ня органу,
Дата
процентного
(відсоткові,
існування та
погашення
на
ставка (у
виплати
що
вартість у випуску
про
реєстрації
доходу за
цільові,
форма
облігацій
вартість відсотках) процентів
(грн)
(штук)
випуску реєстрацію зареєстрував
звітний
дисконтні)
випуску
(грн)
випуск
випуску
період (грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1000
300000 Бездокумента 300000000
20
Два рази на 4266150,21 02.07.2018
13.06.2013 96/2/2013 Нацiональна відсоткові
рні іменні
рiк
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї К випущенi для вiдкритого розмiщення на внутрiшньому ринку.

Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Початок розмiщення облiгацiй згiдно проспекта емiсiї з
08.07.2013р.

Опис

Облiгацiї серiї K додаткового забезпечення не мають.

Облiгацiї знаходяться в лiстингу на ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"

Згiдно з Листом Фондової бiржi "Перспектива" №13/09/26-01 вiд 26.09.2013 р. iменнi вiдсотковi звичайнi облiгацiї серiї К емiтентом яких є ПАТ
"АЛЬФА-БАНК", код за ЄДРПОУ 23494714, внесенi до Бiржового реєстру в котирувальний список другого рiвня лiстингу ПАТ "Фондова
бiржа "Перспектива"
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1000
500000 Бездокумента 500000000
10
Чотири
33281,55
25.10.2017
10.10.2014 142/2/2014- Нацiональна відсоткові
рні іменні
рази на рiк
Т
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї M розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй
можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного
портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого
Опис
проспекту становить 27.10.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй
становить 22.10.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на
фондовiй бiржi "Перспектива", м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю
щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй M без забезпечення
10.10.2014 143/2/2014- Нацiональна відсоткові
1000
500000 Бездокумента 500000000
11
Чотири
0
08.11.2017
Т
комiсiя з
рні іменні
рази на рiк
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї N розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй
можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного
портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого
проспекту становить 10.11.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй
Опис
становить 05.11.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на
фондовiй бiржi "Перспектива" , м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю
щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй N без забезпечення
1000
1000000 Бездокумента 100000000
20
Чотири
0
15.11.2017
10.10.2014 144/2/2014- Нацiональна відсоткові
рні іменні
0
рази на рiк
Т
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї O розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй
можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного
портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого
Опис
проспекту становить 17.11.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй
становить 12.11.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на
фондовiй бiржi "Перспектива" , м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю
28

щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй O без забезпечення
1000
1000000 Бездокумента 100000000
21
Чотири
0
13.11.2019
10.10.2014 145/2/2014- Нацiональна відсоткові
рні іменні
0
рази на рiк
Т
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї P розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй
можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного
портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого
проспекту становить 17.11.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй
Опис
становить 12.11.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на
фондовiй бiржi "Перспектива" , м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю
щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй P без забезпечення
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
За облiгацiями серiї К
За облiгацiями серiї М
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
Х
за сертифікатами ФОН (за кожним

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
1985551,74

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

17.12.2014
08.06.2009
08.06.2009
18.06.2009
24.06.2009
25.06.2009
09.07.2009
23.07.2009
28.07.2009
03.08.2009
14.08.2009
27.08.2009
02.09.2009
11.09.2009
23.09.2009
09.10.2009
11.06.2010
24.09.2010
15.09.2014
30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
13.11.2014
31.03.2015
31.03.2015
05.03.2015

351639,38
6700,5
32221,66
15280,38
9969,49
28100,31
91063,68
45495,35
33699,65
15455,67
15702,64
61134,97
34402,51
43136,38
26207,87
47433,83
30920,92
30920,92
91426,24
161754,11
98459,03
91426,24
143000,01
80000
20000
380000

8,75
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
1,193
6,43
6,43
6,43
6,43
6,43
26,5
27
32

16.12.2015
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
14.04.2015
01.04.2015
27.05.2015

X

44239

X

X

X

44239

X

X

09.07.2013
27.10.2014

42777
1462

20
10

02.07.2018
22.10.2017

X

0

X

X

0

0

0

X

Дата
виникнення

X

Дата
погашення
X

X
30

власним випуском):
Х

0

0

за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
Х
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Х

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

38844225,26
40874016

X
X

X
X

X

X

-
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Звіт про фінансовий стан
(Баланс)
за 1 квартал 2015 року
(тис.грн.)
Найменування статті
1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках, у т.ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи, у т.ч.:
резерви під інші фінансові активи
Інші активи, у т.ч.:
резерви під інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Усього активів, у т.ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т.ч.:
в іноземній валюті
Кошти клієнтів, у т.ч.:
кошти юридичних осіб, у т.ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т.ч.:

Звітний
період
2

Попередній період
3

5466696
566400
0

4056596
553926
0

1781226

2770711

2260280
1685386
-25345
29756612
25388841
18447843
-3558074
4367771
1281428
-3035861
1218079

1044522
637307
-7088
25219446
20371096
13281934
-2185866
4848350
1016766
-2094835
911200

0

0

0

0

0

0

0
188450
40
677222
631557
537321
-5234
44241
-2597

0
127752
0
495451
553798
209315
-5623
34947
-2685

0

0

43128124
26566616

35977664
20578162

5328451
4757361
20943201
8641782
3809914
3822437
1067591
12301419

5121681
3672951
18060830
7544561
3706999
2554904
645843
10516269
32

в іноземній валюті
кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:
в іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.:
в іноземній валюті
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Усього зобов'язань, у т.ч.:
в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Примітки: 14.04.2015 року
Савчук Ф.М., тел (044) 490-46-22
(прізвище виконавця, номер телефону)

8196344
2158218
1389136
46826
0
9478211
0
0
7265
626603
122453
4321006
0
40874016
30604107

6168224
1434974
745906
48605
0
6772668
0
0
6860
161293
136118
2878258
0
33186313
23216751

4639121
6
0
-2998091
294048
319024
2254108
43128124

4639121
6
0
-2376332
294048
234508
2791351
35977664

Керівник

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2015 року
Звітний період

(тис.грн.)
Попередній період
за
відповідний
квартал
за
попередньо
відповідний
го року
квартал
наростаю-ч
попереднього
им
року
підсумком з
початку
року
4
5
1063256
1063256
-632002
-632002

Найменування статті

за поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаю-ч
им
підсумком з
початку
року

1

2
1440907
-972297

3
1440907
-972297

468610

468610

431254

431254

349782
-25238

349782
-25238

148543
-14758

148543
-14758

425344

425344

419732

419732

0

0

0

0

-238877

-238877

468102

468102

0

0

0

0

-116383

-116383

-33155

-33155

554956

554956

-370327

-370327

56980

56980

0

0

-2415

-2415

-34

-34

0

0

0

0

-2488696

-2488696

-744058

-744058

480

480

-1019

-1019

0

0

-1

-1

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід / (Чисті
процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами
в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
справедливої вартості
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки через прибутки або
збитки
Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною
валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою,
ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час
первісного визнання фінансових
зобов'язань за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення
кредитів та коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
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Знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих
компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що
триває
Прибуток/(збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток)
Інший сукупний дохід
Переоцінка цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Переоцінка основних засобів та
нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з
хеджування грошових потоків
Частка іншого сукупного прибутку
асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу

0

0

0

0

-406
576051
-381869

-406
576051
-381869

-3868
94286
-384816

-3868
94286
-384816

0

0

0

0

-821681
199922

-821681
199922

9881
-7508

9881
-7508

-621759

-621759

2373

2373

0

0

0

0

-621759

-621759

2373

2373

1472

1472

6794

6794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1472
-620287

1472
-620287

6794
9167

6794
9167

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності,
що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію

-567,86

-567,86

2,17

2,17

-567,86

-567,86

2,17

2,17

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію

0

0

0

0

0

0

0

0

-567,86

-567,86

2,17

2,17

-567,86

-567,86

2,17

2,17

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію
Примітки: 14.04.2015 року
Савчук Ф.М., тел (044) 490-46-22

Керівник

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
Кухарчук А.В.
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(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
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