
Повідомлення про деномінацію акцій  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» 
 

Рішенням єдиного акціонера ПАТ «Альфа-Банк» — компаніє «ABH Ukraine 

Limited» 15.02.2017 року було прийнято рішення про деномінацію (дроблення) акцій ПАТ 

«Альфа-Банк» та про випуск акцій ПАТ «АльфаБанк» нової номінальної вартості. 

 
 
Найменування емітента: 

 
Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» 
 

 
Місцезнаходження: 

 
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 

 
Телефон контактної особи: 

 
(044)-490-16-84 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  
23494714 

Розмір статутного фонду 3 715 997 295 (три мільярди сімсот п‘ятнадцять мільйонів дев‘ятсот дев‘яносто 

сім тисяч двісті дев‘яносто п‘ять) гривень 

Розмір статутного капіталу Банку, 

кількість та номінальна вартість акцій 

на момент прийняття рішення про 

деномінацію (дроблення) 

Статутний капітал Банку 12 179 756 466 (дванадцять мільярдів сто сімдесят 

дев‘ять мільйонів сімсот п‘ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) 

гривень і розподілений на 2 874 618 (два мільйони вісімсот сімдесят чотири 

тисячі шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 4 

237 (чотири тисячі двісті тридцять сім) гривень кожна. Номінальна вартість 

всього випуску акцій: 12 179 756 466 (дванадцять мільярдів сто сімдесят дев‘ять 

мільйонів сімсот п‘ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гривень 

Дата і номер рішення (протоколу) про 

дроблення акцій 

Рішення єдиного акціонера ПАТ «АльфаБанк» — компанії «ABH Ukraine 

Limited» №2/2017 від 15.02.2017 року 

Нова кількість та номінальна вартість 

акцій 

Тип акцій: прості іменні. 

Кількість простих іменних акцій: 121 797 564 660 (сто двадцять один мільярд 

сімсот дев‘яносто сім мільйонів п‘ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот 

шістдесят) шт. Кількість привілейованих акцій: 0 шт. Кількість акцій на 

пред‘явника: 0 шт. Загальна кількість акцій: 121 797 564 660 (сто двадцять один 

мільярд сімсот дев‘яносто сім мільйонів п‘ятсот шістдесят чотири тисячі 

шістсот шістдесят) шт. 

Номінальна вартість однієї акції: 0,10 (нуль гривень 10 копійок) 

Номінальна вартість всього випуску акцій: 12 179 756 466 (дванадцять мільярдів 

сто сімдесят дев‘ять мільйонів сімсот п‘ятдесят шість тисяч чотириста 

шістдесят шість) гривень. 

Нормативно-правовий акт, що 

регулює порядок здійснення операцій 

у депозитарній системі щодо зміни 

номінальної вартості акцій 

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням 

НКЦБФР № 735 від 23.04.2013 року 

 

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017 

 


