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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ 
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» 
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 
1.1. Загальна інформація про емітента: 
1.1.1. повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 
1.1.2. скорочене найменування (за наявності): ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
1.1.3. код за ЄДРПОУ: 23494714. 
1.1.4. місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. 
1.1.5. засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): Тел.: (044) 490-

1625, (044) 239-9141, факс: (044) 499-1035, 
е-таіІ : 5есип1іез@аІїаЬапк.кіеу.иа, ^а^уа.Те^езсИепко@аIїаЬапк.кіеV.иа, 

Vіс1о^.5ИітапоVзкіу@аIїаЬапк.кіеV.иа 
1.1.6. дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну 

реєстрацію емітента 
24.03.1993 р.; Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація 
1.1.7. предмет і мета діяльності 
Метою діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - «Емітент», «Банк») є 

одержання прибутку для власного розвитку і задоволення потреб його акціо-
нерів. Банк є універсальним банком, тобто може надавати фізичним та юри-
дичним особам (резидентам та нерезидентам), будь-які послуги відповідно 
до Закону України "Про банки і банківську діяльність», ліцензії і генеральної 
ліцензії Національного банку України (надалі - «НБУ») та ліцензій Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - «НКЦПФР»). 

Банк має право на підставі банківської ліцензії надавати такі банківські 
послуги: 

- залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необ-
меженого кола юридичних і фізичних осіб; 

- відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у 
тому числі у банківських металах; 

- розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні 
рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах 
та на власний ризик. 

Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також ді-
яльність щодо: 

- інвестицій; 
- випуску власних цінних паперів; 
- випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 
- зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивіду-

ального банківського сейфа; 
- інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 
- ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій); 
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та 

інших фінансових послуг. 
Банк має право надавати фінансові послуги, що визначені Законом 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», а саме: 

- випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх 
обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 

- довірче управління фінансовими активами; 
- діяльність з обміну валют; 
- фінансовий лізинг; 
- надання гарантій та поручительств; 
- переказ коштів; 
- професійна діяльність на ринку цінних паперів (діяльність з торгівлі 

цінними паперами (дилерську діяльність, брокерську діяльність, діяльність 
з управління цінними паперами, андеррайтинг) та депозитарну діяльність 
зберігача цінних паперів, депозитарну діяльність депозитарної установи, ді-
яльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із 
зберігання активів пенсійних фондів); 

- факторинг. 
Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послу-

ги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними 
агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що банк має 
право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських 
договорів, встановлюється НБУ. Банк має право укладати агентський договір 
з юридичною особою, яка відповідає встановленим НБУ вимогам. 

Банк має право здійснювати діяльність, надання банківських та інших фі-
нансових послуг в іноземній валюті, які є валютними операціями, на підставі 
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. 

Банк має також право надавати інші послуги, якщо це прямо і у ви-
ключній формі не заборонено законами України. Діяльність, що регулюється 
нормативно-правовими актами НКЦПФР, і на здійснення якої необхідно мати 
її ліцензію, може здійснюватися Банком тільки після одержання ліцензії цієї 
Комісії, що видається в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України. 

Банк має право укладати будь-які цивільно-правові угоди, якщо це прямо 
і у виключній формі не заборонено законами України, з урахуванням обме-
жень, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність», в 
тому числі, але не виключно, має право укладати угоди стосовно будівництва 
чи придбання рухомого та нерухомого майна, відчуження/продажу його на 
власний розсуд, стосовно оренди та надання в оренду рухомого та нерухомо-
го майна. Банк самостійно встановлює процентні ставки та розмір комісійної 
винагороди за надані послуги, визначає інші умови договорів. 

Банку забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, тор-
гівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та 
страхування, крім виконання функцій страхового посередника. 

Банк не може надавати позику/кредит для придбання його цінних паперів 
або поруку за позиками/кредитами, наданими третьою особою для придбання 
його акцій. 

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не біль-
ше 25 відсотків капіталу Банку. Це обмеження не поширюється на: 

1) приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських 
функцій; 

2) майно, яке перейшло Банку у власність на підставі реалізації прав 
заставодержателя відповідно до умов договору застави; 

3) майно, набуте Банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке 
майно має бути відчужено Банком протягом одного року з моменту набуття 
права власності на нього. 

1.1.8. перелік засновників емітента 
Найменування засновника 
1. Акціонерна страхова компанія «Остра-Київ» 
2. ТОВ «Почайна» 
3. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників 
4. Шеметенкова Марія Єгорівна 
5. Круківська Ірина Вікторівна 
6. Грицюк Катерина Дмитрівна 
7. Горобчук Віктор Олексійович 
8. Стасюк Тетяна Миколаївна 
9. Борейко Ольга Іванівна 
10. Акціонерне товариство «Українська фінансова група» 
11. Акціонерне товариство міжнародне бізнес-агенство «Маркетинг-центр» 
12. ТОВ «Українська автомобільна компанія» 
13. Редакція газети «Голос України» 
14. Мале колективне підприємство «АСС» 
15. Коростишівське районне споживче товариство 
16. Коопзаготпром 
1.1.9. структура управління емітентом (органи управління емітентом, поря-

док їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) 
Відповідно до законодавства України та Статуту в Банку діють такі органи 

управління: 
Вищий орган Банку - Загальні збори акціонерів Банку (надалі - «Загальні 

збори» або «Збори»); Спостережна Рада Банку (надалі - «Спостережна 
Рада» або «Рада»); Виконавчий орган - Правління Банку (надалі - «Прав-
ління»). 

Органом контролю Банку є Ревізійна комісія Банку (надалі за текстом -
«Ревізійна комісія») та внутрішній аудит Банку. 

Вищим органом Банку є Загальні збори. 
Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, 

порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законо-
давства, Статуту та внутрішніх документів Банку. 

Для контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів у Банку 
створюється Спостережна Рада. Склад і компетенція Спостережної Ради, 
порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, 
Статуту та внутрішніх документів Банку. 

Виконавчим органом Банку, який здійснює управління його поточною ді-
яльністю, є Правління. Склад і компетенція Правління, порядок проведення 
його роботи визначаються відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх 
документів Банку. 

Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Банку здійснює 
Ревізійна комісія. Склад Ревізійної комісії, порядок проведення її роботи 
визначаються відповідно до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх 
документів Банку. 

Посадовими особами органів управління Банку визнаються Голова Прав-
ління та члени Правління, Голова Спостережної Ради та члени Спостережної 
Ради, Голова та члени Ревізійної комісії. 

Керівниками Банку є Голова Спостережної Ради, його заступники та 
члени Спостережної Ради, Голова Правління, його заступники та члени 
Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених 
структурних підрозділів Банку. 

Загальні збори 
Вищим органом управління Банку є Загальні збори. 
До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень 

щодо: 
- визначення основних напрямів діяльності Банку; 
- внесення змін до Статуту Банку; 
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
- прийняття рішення про розміщення акцій; 
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку; 
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку; 
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
- затвердження положень про Загальні збори, Спостережну Раду, Прав-

ління та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них; 
- затвердження річного звіту Банку; 
- розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених 

законом; 
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- прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім ви-

падків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства»; 

- прийняття рішення про форму існування акцій; 
- затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, перед-

бачених законом; 
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 
- обрання Голови та членів Спостережної Ради, затвердження умов 

цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради 
(якщо буде прийняте рішення про укладення таких угод та/або про виплату 
винагороди); 

- прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спо-
стережної Ради; 

- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про до-
строкове припинення їх повноважень; 

- затвердження висновків Ревізійної комісії; 
- прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, 

обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, по-
рядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення 
вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, 
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії; 

- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку; 
- обрання комісії з припинення Банку; 
- затвердження річних результатів діяльності Банку та заходів за резуль-

татами розгляду висновків аудиторської фірми; 
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції За-

гальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні 
збори Банку; 

- інших питань, передбачених Статутом. 
Загальні збори акціонерів, як найвищий орган управління Банку, можуть 

розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Банку, в тому числі 
й віднесені до компетенції (в тому числі, до виключної компетенції) інших 
органів управління Банку, за умови їх внесення до порядку денного. Рішення 
Загальних зборів акціонерів є обов'язковими для виконання всіма органами 
управління, посадовими особами та керівниками Банку. 

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетен-
ції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку. 

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом вне-
сення змін до Статуту Банку. 

Загальні збори акціонерів можуть бути проведені річні (чергові) і поза-
чергові. 

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів скликаються Радою не рідше 
ніж один раз на рік, не пізніше ніж на 30 квітня наступного за звітним року 
(для прийняття рішень по питанням затвердження річного аудиторського 
звіту Банку, про розподіл прибутку і збитків Банку, про прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, 
звіту Ревізійної комісії Банку). 

Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного 

пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання 
Зборів 100 (ста) відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без грома-
дянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 

Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Збори мають кворум 
за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не 
менш як 60 відсотків голосуючих акцій. 

Одна проста голосуюча акція Банку надає акціонеру один голос для ви-
рішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного 
голосування. 

Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку, 
які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Зборах. Акціонер, який був включений до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах, не може бути позбавлений права голосу. 

Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Ста-
тутом або Законом не встановлено інше. Рішення Загальних зборів з питань: 
внесення змін до Статуту Банку; прийняття рішення про анулювання вику-
плених акцій; прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття рішення 
про збільшення статутного капіталу Банку; прийняття рішення про зменшення 
статутного капіталу Банку; прийняття рішення про виділ та припинення Банку, 
про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається 
після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, 
приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Головує на Зборах Голова Ради, або член Ради чи інша особа, уповно-
важена Радою або особа, визначена рішенням самих Зборів. 

Голова Зборів: 
- головує на Зборах; 
- оголошує питання порядку денного і надає слово для виступу; 

- проводить голосування з питань порядку денного та оголошує його 
підсумки; 

- закриває Збори; 
- виконує інші функції, передбачені Статутом або чинним законодавством 

України. 
Спостережна Рада 
Спостережна Рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів 

Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом України «Про 
банки і банківську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товари-
ства», контролює та регулює діяльність Правління. 

До виключної компетенції Спостережної Ради Банку належить: 
- прийняття рішення щодо покриття збитків Банку; 
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про 

дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім 
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних 
зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Прав-
ління або Ревізійної комісії; 

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 
- прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім 

акцій, але, при цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків вартості активів Банку, приймається Загальними 
зборами. 

- прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, 
цінних паперів; 

- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх 
підприємств, філій і представництв Банку; затвердження положень щодо 
філій та представництв Банку, статутів дочірніх підприємств Банку; 

- ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спе-
ціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку; 

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених За-
коном України «Про акціонерні товариства» і Статутом; 

- обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління, контр-
оль за їхньою діяльністю; 

- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), 
які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та 
доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх 
винагороди; контроль за діяльністю Правління Банку; 

- затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання Членів 
Правління Банку; 

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених За-
коном України «Про акціонерні товариства»; 

- визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою 
та, встановлення розміру оплати її послуг; 

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»; 

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути по-
відомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у 
Загальних зборах; 

- вирішення питань про заснування або участь Банку в дочірніх підпри-
ємствах; 

- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайо-
ві) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу 
учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку при-
пинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Банк; 

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 від-
сотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку; 

- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність; 

- визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або викупу акцій; 

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затверджен-
ня умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 
його послуг; 

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення роз-
міру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого 
договору; 

- надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні 
товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що 
діють спільно) значного пакета акцій; 

- визначення аудиторської фірми, розгляд її висновоку та підготовка ре-
комендацій Загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього; 

- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-
господарською діяльністю Банку; 

- призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку; 
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спо-

стережної Ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», За-
коном України «Про банки і банківську діяльність», Статутом, Положенням 
про Спостережну Раду або передані на вирішення Спостережною Радою 
Загальними зборами. 
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ 
Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради, не 

можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за 
винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товари-
ства». Компетенція Спостережної Ради може бути змінена шляхом внесення 
змін до Статуту, Положення про Спостережну Раду або прийняття відповід-
ного рішення Загальними зборами. 

Спостережна Рада має право: 
- отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для 

виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії доку-
ментів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи 
надаються членам Спостережної Ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з 
дати отримання Банком письмового запиту на ім'я Голови Правління Банку; 

- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань 
діяльності Банку; 

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку. 
Члени Спостережної Ради обираються Загальними зборами з числа 

акціонерів Банку або їх представників. Членами Спостережної Ради Банку 
можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. 

Повноваження і порядок роботи Спостережної Ради Банку визначаються 
Статутом Банку чи Положенням про Спостережну Раду Банку, що затверджу-
ються Загальними зборами. 

Член Спостережної Ради - юридична особа може мати необмежену кіль-
кість представників у Спостережній Раді. Порядок діяльності представника 
акціонера у Спостережній Раді визначається самим акціонером. 

Члени Спостережної Ради обираються не рідше ніж один раз на три роки 
Загальними зборами. Кількісний склад Спостережної Ради визначається За-
гальними зборами. 

Строк повноважень членів Спостережної Ради починається з моменту їх 
затвердження рішенням Загальних зборів Банку і триває до моменту обрання 
Загальними зборами нового складу Спостережної Ради Банку. 

Обрання членів Спостережної Ради здійснюється виключно шляхом ку-
мулятивного голосування. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної Ради 
неодноразово. Повноваження члена Спостережної Ради дійсні з моменту 
його затвердження рішенням Загальних зборів. 

Член Спостережної Ради не може бути одночасно членом Правління та/ 
або членом Ревізійної комісії Банку. Головою та членами Спостережної Ради 
не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено 
обіймати посади в органах управління господарських товариств, та мають 
відповідати іншим критеріям, визначеним чинним законодавством України. 

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення 
повноважень членів Спостережної Ради та одночасне обрання нових чле-
нів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Спостережної Ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Спо-
стережної Ради. 

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної Ради з 
одночасним припиненням договору припиняються: 

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за 
два тижні; 

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної Ради за 
станом здоров'я; 

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його за-
суджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена 
Спостережної Ради; 

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безві-
сно відсутнім, померлим; 

- в разі його невідповідності вимогам до членів Спостережної Ради; 
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
Якщо кількість членів Спостережної Ради становить менше половини її 

кількісного складу, Спостережна Рада протягом трьох місяців зобов'язана 
скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Спостережної 
Ради. Члени Спостережної Ради, які залишилися, вправі приймати рішення 
тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів. 

Голова Спостережної Ради: 
- організовує роботу Спостережної Ради; 
- скликає засідання Спостережної Ради та головує на них; 
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання 

книги протоколів Спостережної Ради; 
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних 

зборів; 
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Спостережну 

Раду. 
Спостережна Рада вправі призначити заступника Голови Спостережної 

Ради. У разі відсутності Голови Спостережної Ради його функції (у тому 
числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності 
останнього - один із членів Спостережної Ради за рішенням Спостережної 
Ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у за-
сіданні. 

Засідання Спостережної Ради проводяться не рідше одного разу на 
квартал. Одне із засідань Спостережної Ради з питань проведення річних 
Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання 
встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звіт-
ності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, 
у тому числі звітів про прибутки та збитки Банку і висновку аудитора. 

Засідання Спостережної Ради проводиться, як правило, за місцезнахо-
дженням Банку. 

Засідання Спостережної Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
не менше ніж дві третіх від кількості обраних членів Спостережної Ради. Кво-
рум Спостережної Ради при заочному голосуванні визначається Положенням 
про Спостережну Раду. 

На засіданні Спостережної Ради кожний член Спостережної Ради має 
один голос. 

Члени Спостережної Ради беруть участь у засіданнях Спостережної 
Ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Спостережної 
Ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не до-
пускається. 

Рішення Спостережної Ради приймається простою більшістю голосів 
членів Спостережної Ради, які беруть участь у засіданні та мають право 
голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). 

У випадку рівного розподілу голосів членів Спостережної Ради під час 
прийняття рішень голос Голови Спостережної Ради є вирішальним. 

Згідно з Положенням про Спостережну Раду ПАТ «АЛЬФА-БАНК», за-
сідання Спостережної Ради вважаються правомочними, якщо у них беруть 
участь не менше двох третин від її загального кількісного складу, а при 
заочному проведенні - у кількості, встановленої Регламентом проведення 
заочних засідань Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Рішення Спосте-
режної Ради при очному засіданні приймаються шляхом голосування простою 
більшістю голосів осіб, які обрані до її складу і беруть участь у засіданні, і 
оформляються протоколом засідання Спостережної Ради. У випадку рівного 
розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голо-
ва Спостережної Ради. Спостережна Рада для проведення організаційної й 
підготовчої роботи призначає Секретаря, яким може бути член Спостережної 
Ради або особа, що не є членом Спостережної Ради. 

Згідно з Регламентом проведення заочних засідань Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», рішення Спостережної Ради при заочному засіданні 
вважається правомочним у разі, якщо в ньому взяли участь (проголосували) 
не менше двох третин від загального кількісного складу членів Спостережної 
Ради. Рішення членів Спостережної Ради вважається прийнятим, у випадку, 
якщо при заочному засіданні у формі електронного голосування за запропо-
нований проект рішення «за» проголосували всі члени Спостережної Ради, 
які беруть участь у голосуванні. 

Правління. Голова Правління 
Повноваження і порядок роботи Правління і Голови Правління визна-

чаються законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, 
Спостережної Ради Банку, а також Положенням про Правління, що затвер-
джується Загальними зборами. 

Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління його 
поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для здійснення його 
статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність його роботи 
згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями За-
гальних зборів і Спостережної Ради. 

До компетенції Правління належить вирішення відповідно до Статуту всіх 
інших питань діяльності Банку, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю 
Банку, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 
акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку, зокрема: 

- Організація поточного планування доходів і видатків Банку. 
- Подання на затвердження Спостережній Раді бюджету Банку на рік і 

кошторисів адміністративно-господарських видатків на квартал. 
- Затвердження структури і штатного розкладу Банку, внесення до них 

змін і доповнень. 
- Ухвалення рішень щодо створення, ліквідації відділень банку, затвер-

дження їх положень. 
- Вирішення всіх інших питань діяльності Банку, в тому числі тих, які 

передбачені Положенням «Про Правління» Банку, крім тих, які належать до 
компетенції Загальних зборів акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку. 

Члени Правління (в тому числі його Голова) призначаються Спостереж-
ною Радою на строк, визначений Спостережною Радою, і можуть переоби-
ратися необмежену кількість разів. Кількісний склад Правління визначається 
Спостережною Радою, але має бути не меншим ніж 3 (три) особи. Повнова-
ження Правління в цілому, Голови або окремих членів Правління можуть бути 
припинені достроково Спостережною Радою на власний розсуд, у будь-який 
час та з будь-яких причин. 

Головою та членами Правління може бути будь-яка фізична особа, яка 
має повну дієздатність, перебуває з Банком у трудових відносинах, не є 
членом Спостережної Ради чи Ревізійної комісії та відповідає критеріям, ви-
значеним чинним законодавством України. 

Засідання Правління проводиться за необхідністю вирішення питань (що 
відносяться до компетенції Правління) відповідно до Положення про Прав-
ління і вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох 
третин від його кількісного складу. 

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Спостережної 
Ради, Голови Правління або будь-якого з членів Правління. 

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного 
засідання Правління. 

Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшіс-
тю голосів осіб (за винятком випадків, коли чинне законодавство України 
вимагає іншої (більшої) кількості голосів (2/3, 3/4 тощо)), що беруть участь 
у засіданні. Кожен член Правління має один голос. У випадку рівного роз-
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поділу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова 
Правління. 

Правління підзвітне Загальним зборам та Спостережній Раді, організовує 
виконання їх рішень. 

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, за-
безпечує ведення протоколів засідань. 

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку. Голова 
Правління уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати 
рішення Загальних зборів та Спостережної Ради Банку, представляти Банк в 
його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, органі-
заціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами 
та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати 
будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Банку, у тому числі 
зовнішньоекономічні, а також розпоряджатися майном і коштами Банку з 
урахуванням обмежень, передбачених положеннями про органи управління 
Банку. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і 
Банку, координацію діяльності Правління із Спостережною Радою Банку та 
іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати про-
позиції Загальним зборам та Спостережній Раді Банку за всіма напрямками 
діяльності Банку. 

Голова Правління здійснює забезпечення охорони державної таємниці 
відповідно до вимог режиму секретності в Банку та постійний контроль 
за забезпеченням охорони державної таємниці при здійсненні Банком ді-
яльності, пов'язаної із державною таємницею в обсязі, що унеможливлює 
ознайомлення із документами та/або відомостями, що становлять державну 
таємницю, особами, які не мають відповідного допуску до державної таєм-
ниці, наданого в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про 
державну таємницю». Будь-які інші особи, в тому числі члени Спостережної 
Ради Банку, не можуть бути наділені повноваженнями щодо організації 
та контролю за здійсненням Банком діяльності, пов'язаної із державною 
таємницею. 

Голова Правління, зокрема: 
1) видає довіреності для здійснення будь-яких дій від імені Банку, як в 

Україні, так і за кордоном; 
2) здійснює керівництво поточною діяльністю Банку між засіданнями 

Правління на підставі рішень та доручень органів Банку та згідно з вимогами 
чинного законодавства України і нормативних документів НБУ; 

3) діє від імені Банку в усіх правовідносинах з працівниками Банку згідно 
з трудовим та іншим відповідним законодавством України (з правом делегу-
вання цих повноважень). 

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці 
Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товари-
ства», іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління 
Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. 

На час відсутності (в тому числі, у зв'язку з відрядженням, хворобою, 
відпусткою) Голови Правління його обов'язки виконує Член Правління (вико-
нуючий обов'язки Голови Правління), призначений Головою Правління відпо-
відним наказом. Під час відсутності Голови Правління виконуючий обов'язки 
Голови Правління здійснює обов'язки та повноваження Голови Правління, 
і має всі відповідні права Голови Правління (в тому числі право діяти без 
довіреності від імені Банку). 

Згідно з Положенням про Правління Банку, до компетенції Правління на-
лежить вирішення відповідно до Статуту Банку всіх питань діяльності Банку, 
пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім тих, що належать 
до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Банку і Спостережної 
Ради Банку. Правління має право приймати рішення про укладення Банком 
будь-якої угоди, сума якої на дату прийняття рішення не перевищує еквіва-
лент 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, виходячи з офіційного 
курсу НБУ, якщо інше не встановлене даним Положенням або окремими рі-
шеннями Спостережної ради. У разі, якщо сума угоди на дату прийняття від-
повідного рішення (окрім зазначених вище виключень) перевищує еквівалент 
50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, рішення Правління Банку 
про укладення такої угоди набуває чинності тільки після його узгодження 
Спостережною Радою Банку. 

Компетенція Правління може бути змінена чи обмежена шляхом прийнят-
тя відповідного рішення Загальними зборами чи Спостережною Радою Банку. 

У компетенцію Правління з урахуванням вищезазначених обмежень 
входить: 

1) прийняття рішень про укладення Банком угод дарування або угод про 
надання благодійної чи фінансової допомоги, угод про спільну діяльність; 
прийняття рішень про участь або членство (припинення участі або членства, 
зміну умов участі або членства) в об'єднаннях, асоціаціях, організаціях і т. 
ін.; 

2) затвердження, кредитної та інших політик, внесення змін і доповнень 
до них (затвердження внутрішніх регулятивних документів (положення, ре-
гламенти, процедури), якими затверджуються дані продукти та/або відповідні 
процеси, здійснюється Правлінням Банку відповідно до Інструкції про порядок 
розробки, узгодження, затвердження та актуалізації внутрішніх регулятивних 
документів Банку); 

3) прийняття рішень про залучення Банком міжнародних запозичень у 
вигляді кредиту, позики, або шляхом випуску Банком єврооблігацій (інших 
подібних інструментів), а також рішень про внесення змін в умови подібних 
запозичень, про випуск Банком внутрішніх облігацій, а також рішень про вне-
сення змін в умови випусків внутрішніх облігацій; 

4) прийняття рішень про залучення від НБУ кредитів рефінансування 
(кредитів на підтримку ліквідності і т.п.), а також рішень про внесення змін в 
умови подібних запозичень; 

5) прийняття рішення щодо затвердження результатів розміщення об-
лігацій; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі 
прийняття такого рішення, а у разі закритого (приватного) розміщення об-
лігацій - також за умови, що запланований обсяг облігацій буде розміщено 
достроково); 

6) прийняття рішень з питань залучення Банком субординованого 
боргу; 

7) створення і ліквідація відділень Банку, затвердження Положень про 
них, внесення змін і доповнень до цих Положень, затвердження річних планів 
по відкриттю відділень; 

8) вирішення інших питань, які віднесені (делеговані) до компетенції 
Правління чинним законодавством України, Статутом Банку, рішеннями За-
гальних Зборів акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку, затвердженими 
ними внутрішніми документами Банку. 

З метою забезпечення заходів з управління ризиками Банк (Правління) 
створює Кредитний комітет, Комітет з управління активами та пасивами, 
Тарифний комітет та інші комітети, які діють згідно із внутрішніми положен-
нями і законодавством України та підзвітні Правлінню Банку. Затверджує 
загальну структуру і повноваження кредитних та інших колегіальних органів 
Банку, їх склад, принципи і основи делегування ними своїх повноважень, 
загальні засади щодо порядку прийняття рішень такими органами, поло-
ження про них. 

Кількісний та персональний склад вказаних комітетів та положення про 
них визначаються/затверджуються Правлінням Банку або в порядку, визна-
ченому Правлінням Банку. 

1.1.10. інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені 
та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і 
посади на основному місці роботи: 

1.1.10.1. голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу 

До складу Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» входять: 
- Голова Правління - Михайльо Вікторія Вікторівна - 1971 р. народження, 

освіта вища (кваліфікація за освітою - економіст), загальний стаж роботи -
20 років, стаж роботи на посаді Голови Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 4 
роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 18.09.2009 р. - Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- Член Правління - Соломієнко Тамара !ванівна - 1956 р. народження, 

освіта вища (кваліфікація за освітою - фінансист), загальний стаж роботи -
39 років, стаж роботи на посаді Члена Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 11 
років. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 12.03.2009 р. - Операційний директор з супроводження казначейства та 

корпоративного бізнесу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- Член Правління - Сєрьожин Дмитро Олександрович - 1975 р. народжен-

ня, освіта вища (кваліфікація за освітою - економіст, юрист), загальний стаж 
роботи - 20 років, стаж роботи на посаді Члена Правління ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» - 2 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 02.03.2012 р. - Перший заступник Голови Правління ПАТ «АЛЬФА-

БАНК» 
- Член Правління - Доброгаєв Олексій Олегович - 1962 р. народження, 

освіта вища (кваліфікація за освітою - хімік), загальний стаж роботи - 29 
років, стаж роботи на посаді Члена Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 1 рік. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 02.04.2013 р. - Перший Віце-Президент, Директор корпоративно-інвес-

тиційного блоку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- Член Правління - Саченко Андрій Миколайович - 1976 р. народження, 

освіта вища (кваліфікація за освітою - фінансист), загальний стаж роботи 
- 18 років, стаж роботи на посаді Члена Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» -
менше 1 року. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 05.07.2011 р. - Директор Блоку «Інформаційні технології» ПАТ «АЛЬФА-

БАНК» 
- Член Правління - Матяш Ростислав Миколайович - 1980 р. народження, 

освіта вища (кваліфікація за освітою - юрист), загальний стаж роботи - 12 
років, стаж роботи на посаді Члена Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - менше 
1 року. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 16.10.2012 р. - Віце-Президент, Директор з юридичних питань ПАТ 

«АЛЬФА-БАНК» 
1.1.10.2. голова та члени наглядової ради (за наявності) 
До складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» входять: 
- Голова Спостережної Ради - Авен Петро Олегович - 1955 р. народжен-

ня, освіта вища (кваліфікація за освітою - економіст-математик, кандидат 
економічних наук), загальний стаж роботи - 33 роки, стаж роботи на посаді 
Голови Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 2 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 02.11.1998 р. - Член Ради директорів ВАТ «Альфа-Банк» (Російська 

Федерація) 

16 Передплатний індекс 21925 
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- Член Спостережної Ради - Луканов Олександр Костянтинович - 1962 р. 

народження, освіта вища (кваліфікація за освітою - радіоінженер, фінансист), 
загальний стаж роботи - 31 рік, стаж роботи на посаді Члена Спостережної 
Ради ПАТ «АЛЬФА БАНК» - 5 років (з 01.02.2006 р. по 29.11.2009 р. і з 
12.03.2013 р. по теперішній час). 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 01.03.2013 р. - Президент ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- Член Спостережної Ради - Хвесюк Рушан Федорович - 1969 р. народжен-

ня, освіта вища (кваліфікація за освітою - юрист), загальний стаж роботи - 25 
років, стаж роботи на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- 2 роки (з 01.04.2010 р. по 03.08.2011 р. і з 12.03.2013 р. по теперішній час). 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 12.03.2013 р. - Головний керуючий директор ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- Член Спостережної Ради - Карімов Ільдар Альфредович - 1961 р. 

народження, освіта вища (кваліфікація за освітою - економіст-кібернетик, 
кандидат економічних наук), загальний стаж роботи - 34 роки, стаж роботи 
на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 9 років. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 26.02.2006 р. - Директор з корпоративного розвитку, планування і контр-

олю ВАТ «Альфа-Банк» (Російська Федерація) 
- Член Спостережної Ради - Косогов Андрій Миколайович - 1961 р. на-

родження, освіта вища (кваліфікація за освітою - інженер-теплофізик), за-
гальний стаж роботи - 33 роки, стаж роботи на посаді Члена Спостережної 
Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 8 років. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 19.12.2003 р. - Генеральний директор ТОВ «УК «Альфа-Капітал» 

(Російська Федерація) 
- Член Спостережної Ради - Галієв Ернест Едуардович - 1972 р. наро-

дження, освіта вища (кваліфікація за освітою - економіст, кандидат еконо-
мічних наук), загальний стаж роботи - 24 роки, стаж роботи на посаді Члена 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 4 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 28.04.2010 р. - Член Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- Член Спостережної Ради - Назарьян Павло Вікторович - 1972 р. наро-

дження, освіта вища (кваліфікація за освітою - фізик, фінансист), загальний 
стаж роботи - 16 років, стаж роботи на посаді Члена Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 6 років. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 2009 р. - Директор компанії «Ей. Бі. Ейч. Холдінгз Ес. Ей.» 
- Член Спостережної Ради - Татарчук Володимир Валентинович - 1975 р. 

народження, освіта вища (кваліфікація за освітою - юрист), загальний стаж 
роботи - 16 років, стаж роботи на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» - 1 рік. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 03.02.2014 р. - Головний керуючий директор компанії з обмеженою від-

повідальністю «Пі. Сі. Джі. Файненс Лтд» 
- Член Спостережної Ради - Мазепа Ігор Олександрович - 1976 р. наро-

дження, освіта вища (кваліфікація за освітою - економіст, юрист), загальний 
стаж роботи - 16 років, стаж роботи на посаді Члена Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - менше 1 року. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 17.11.2004 р. - Генеральний директор ТОВ «Конкорд Капітал» 
1.1.10.3. ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) 
- Голова Ревізійної комісії - Смірнов Данило Федорович - 1969 р. на-

родження, освіта вища (кваліфікація за освітою - інженер-електронік, еко-
номіст), загальний стаж роботи - 20 років, стаж роботи на посаді Голови 
Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 3 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 10.02.2009 р. - Голова Правління АТ ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) 
- Член Ревізійної комісії - Запольський Дмитро Олександрович - 1965 

р. народження, освіта вища (кваліфікація за освітою - інженер-механік), за-
гальний стаж роботи - нема даних, стаж роботи на посаді Члена Ревізійної 
комісії ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - 3 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 2006 р. - Головний фінансовий контролер ВАТ «Альфа-Банк» (Російська 

Федерація) 
- Член Ревізійної комісії - Главацький Андрій Миколайович - 1977 р. на-

родження, освіта вища (кваліфікація за освітою - фінансист), загальний стаж 
роботи - нема даних, стаж роботи на посаді Члена Ревізійної комісії ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» - 3 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
з 21.12.2005 р. - Директор компанії «Сі. Ай. Ей. Ес. Кепітал Інвестментс 

Едвайзорі Сервісес Лімітед» (Кіпр) 
1.1.10.4. корпоративний секретар (за наявності) 
На дату прийняття Рішення про публічне розміщення облігацій, у ПАТ 

«АЛЬФА-БАНК» не було корпоративного секретаря, затвердженого Спо-
стережною Радою згідно з п. 4 статті 56 Закону України «Про акціонерні 
товариства». 

В той же час, у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» створено Управління корпоративно-
го адміністрування та зовнішніх перевірок, яке зокрема адмініструє роботу 
колегіальних органів Емітента, в тому числі виконує функції корпоративного 
секретаря. Адміністрування Спостережної Ради Емітента здійснює Секретар 
Спостережної Ради, який також займає посаду Начальника Управління кор-
поративного адміністрування та зовнішніх перевірок. 

1.1.10.5. головний бухгалтер (за наявності) 
- Головний бухгалтер - Кухарчук Анатолій Вікторович - 1972 р. народжен-

ня, освіта вища (кваліфікація за освітою - інженер-економіст), загальний 
стаж роботи - 19 років, стаж роботи на посаді Головного бухгалтера ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» - менше 1 року. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: 
3 14.02.2014 р. - Головний бухгалтер ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
1.1.11. відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіально-

го виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що 
передував року, у якому подаються документи 

Середня заробітна плата (оклад) членів Правління за другий квартал 
2014 року становила 395 087 гривень, за 2013 рік - 344 874 гривні. 

1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента: 
1.2.1. розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про 

публічне розміщення облігацій 
4 639 120 959 (Чотири мільярди шістсот тридцять дев'ять мільйонів сто 

двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) гривень. На дату прийняття 
Рішення про публічне розміщення облігацій статутний капітал ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» сплачено повністю. 

1.2.2. розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у 
власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює по-
вноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного 
товариства також кількість акцій) 

0% (нуль відсотків), 0 (нуль) акцій 
1.2.3. перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що 

перевищує 10% 
Повна назва юридичної особи акціонера Розмір частки, % 

АВН Укгаіпе ЬітіІей (Кіпр) 100 
1.2.4. розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що пере-

дує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій 
Станом на 30.06.2014 року власний капітал ПАТ «АЛЬФА-БАНК» складав 

4 199 863 тис. гривень. 
1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: 
1.3.1. інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазна-

ченням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної 
вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
A). Свідоцтво про реєстрацію випуску №157/2/03 від 24 листопада 2003 року, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Кількість 
облігацій - 18 250 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 гривень. За-
гальна сума випуску - 18 250 000 гривень. Форма випуску - бездокументар-
на. Випуск погашено. Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 17-С-О від 06 липня 2005 року скасовано реєстрацію 
випуску та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А. 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
B). Свідоцтво про реєстрацію випуску №175/2/04 від 04 листопада 2004 
року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Кількість облігацій - 25 000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 
гривень. Загальна сума випуску - 25 000 000 гривень. Форма випуску -
бездокументарна. Випуск погашено. Розпорядженням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 413-С-О від 15 грудня 2009 року 
скасовано реєстрацію випуску та анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій серії В. 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
C). Свідоцтво про реєстрацію випуску №382/2/05 від 30 листопада 2005 
року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Кількість облігацій - 50 000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 
гривень. Загальна сума випуску - 50 000 000 гривень. Форма випуску -
бездокументарна. Випуск погашено. Розпорядженням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку № 12-С-О від 17 січня 2011 року 
скасовано реєстрацію випуску та анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій серії С. 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
^) . Свідоцтво про реєстрацію випуску №783/2/06 від 15 грудня 2006 року, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 березня 
2007 року. Кількість облігацій - 200 000 штук. Номінальна вартість обліга-
ції - 1 000 гривень. Загальна сума випуску - 200 000 000 гривень. Форма 
випуску - бездокументарна. Випуск погашено. Розпорядженням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10-С-О від 19 січня 2012 
року скасовано реєстрацію випуску та анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій серії ^ . 

Випуск забезпечених відсоткових іменних облігацій (Серія Е). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску №199/2/07 від 20 квітня 2007 року, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 травня 2007 року. 
Кількість облігацій - 300 000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 
гривень. Загальна сума випуску - 300 000 000 гривень. Форма існування 
- бездокументарна. Випуск погашено. Розпорядженням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку № 201-С-О від 29 травня 2009 року 
скасовано реєстрацію випуску та анульовано свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій серії Е. 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
Р). Свідоцтво про реєстрацію випуску №543/2/07 від 07 вересня 2007 року, 
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видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13 грудня 
2007 року. Кількість облігацій - 290 000 штук. Номінальна вартість облігації 
- 1 000 гривень. Загальна сума випуску - 290 000 000 гривень. Форма іс-
нування - бездокументарна. Випуск погашено. Розпорядженням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 155-КФ-С-О від 09 жовтня 
2012 року скасовано реєстрацію випуску та анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій серії Р. 

Випуск забезпечених відсоткових іменних облігацій (Серія 3) . Свідоцтво 
про реєстрацію випуску №544/2/07 від 07 вересня 2007 року, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 лютого 2008 року. 
Кількість облігацій - 310 000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 
гривень. Загальна сума випуску - 310 000 000 гривень. Форма існування -
бездокументарна. Випуск погашено. Розпорядженням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 156-КФ-С-О від 09 жовтня 2012 року 
скасовано реєстрацію випуску та анульовано свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій серії 3 . 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
Н). Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №957-1/2/07 від 07 грудня 
2007 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
15 жовтня 2008 року, з 01 березня 2012 року - видане НКЦПФР. Кількість 
облігацій - 195 000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 гривень. 
Загальна сума випуску - 195 000 000 гривень. Форма існування - бездоку-
ментарна. Випуск погашено. Розпорядженням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 81-КФ-С-О від 11 квітня 2013 року скасовано 
реєстрацію випуску та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій серії Н. 

Випуск забезпечених відсоткових іменних облігацій (Серія I). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску №957-2/2/07-Т від 07 грудня 2007 року, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Кількість облігацій -
200 000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 гривень. Загальна сума 
випуску - 200 000 000 гривень. Форма існування - бездокументарна. Випуск 
анульвано. Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 64-СТ-О від 07 лютого 2009 року скасовано реєстрацію випуску та 
анульовано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії I. 

Випуск забезпечених відсоткових іменних облігацій (Серія ^). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску №957-3/2/07-Т від 07 грудня 2007 року, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Кількість облігацій -
200 000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 гривень. Загальна сума 
випуску - 200 000 000 гривень. Форма існування - бездокументарна. Випуск 
анульвано. Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 65-СТ-О від 07 лютого 2009 року скасовано реєстрацію випуску та 
анульовано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії ^. 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
К). Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №96/2/2013 від 13 червня 
2013 року, видане НКЦПФР 23 вересня 2013 року. Кількість облігацій - 300 
000 штук. Номінальна вартість облігації - 1 000 гривень. Загальна сума 
випуску - 300 000 000 гривень. Форма існування - бездокументарна. Ви-
пуск - в обігу. 

Випуск звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій (Серія 
^). Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №97/2/2013-Т від 13 червня 
2013 року, видане НКЦПФР. Кількість облігацій - 300 000 штук. Номінальна 
вартість облігації - 1 000 гривень. Загальна сума випуску - 300 000 000 гри-
вень. Форма існування - бездокументарна. Випуск - в процесі розміщення. 

1.3.2. відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються 
цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) 

Облігації ПАТ «АЛЬФА-БАНК продавались/продаються на наступних 
фондових біржах: 

- Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС». 
Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, 6 

поверх; 
Номери телефонів та факсів: тел.: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01; 
Код за ЄДРПОУ: 21672206; 
Дата державної реєстрації: 03.11.2008 року - Виписка з ЄДРЮОФОП 

серія АД №466983. Орган державної реєстрації: Печерська районна в м. 
Києві державна адміністрація. 

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: 
Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому ринку - діяль-
ність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АД № 034421, ви-
дана 11.06.2012 року; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 
05.03.2009 року за № 261, строк дії ліцензії - 05.03.2009-05.03.2019 року. 
Правила ПАТ «Фондова біржа ПФТС», зареєстровані рішенням НКЦПФР № 
118 від 28.01.2014 року. 

- Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива». 
Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 

30; 
Номери телефонів та факсів: Тел./факс (056) 373-95-94; 
Код за ЄДРПОУ: 33718227; 
Місце та дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну 

реєстрацію Серія А01 № 054880 видане виконавчим комітетом Дніпропе-
тровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну 
реєстрацію 06.08.2009 р.; номер запису в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну 
реєстрацію № 12241050004041155. 

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: 
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на Профе-
сійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та но-
мер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії 
- 24.03.2008-24.03.2018 року. Правила ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», 
зареєстровані рішенням НКЦПФР №861 від 02.07.2014 року. 

1.3.3. відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації 
емітента 

На дату прийняття Рішення про публічне розміщення облігацій, облігації 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК серії К перебували у лістингу фондової біржі Публічне 
акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива». 

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 
30; 

Номери телефонів та факсів: Тел./факс (056) 373-95-94; 
Код за ЄДРПОУ: 33718227; 
Місце та дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну 

реєстрацію Серія А01 № 054880 видане виконавчим комітетом Дніпропе-
тровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну 
реєстрацію 06.08.2009 р.; номер запису в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну 
реєстрацію № 12241050004041155. 

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: 
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на Профе-
сійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та но-
мер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії 
- 24.03.2008-24.03.2018 року. Правила ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», 
зареєстровані рішенням НКЦПФР №861 від 02.07.2014 року. 

1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан: 

1.4.1. чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, 
що передував кварталу, у якому подаються документи) 

5 921 особа 
1.4.2. перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів 

діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії 
Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Державний 

орган, що 
видав 

Термін 
закінчення дії 

ліцензії 
1 2 3 4 5 
Банківська 
ліцензія на 
право надання 
банківських 
послуг, визна-
чених части-
ною третьою 
статті 47 За-
кону України 
«Про банки 
і банківську 
діяльність» 

№61 05.10.2011 НБУ Безстрокова 

Генеральна 
ліцензія на 
здійснення 
валютних 
операцій з 
додатком 

№61 05.10.2011 НБУ Безстрокова 

Ліцензія на 
здійснення 
професійної 
діяльності на 
фондовому 
ринку -
депозитарна 
діяльність 
Депозитарна 
діяльність 
депозитарної 
установи 

АЕ 263381 24.09.2013 НКЦПФР Строк дії з 
12.10.2013 не-

обмежений 

Ліцензія на 
здійснення 
професійної 
діяльності на 
фондовому 
ринку -
депозитарна 
діяльність 
Діяльність із 
зберігання 
активів інсти-
тутів спільного 
інвестування 

АЕ 263382 24.09.2013 НКЦПФР Строк дії з 
12.10.2013 не-

обмежений 
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1 2 3 4 5 
Ліцензія на 
здійснення 
професійної 
діяльності 
на фондо-
вому ринку 
- діяльність з 
торгівлі цінни-
ми паперами 
Брокерська 
діяльність 

АЕ 185090 12.10.2012 НКЦПФР Строк дії з 
13.10.2012 не-

обмежений 

Ліцензія на 
здійснення 
професійної 
діяльності 
на фондо-
вому ринку 
- діяльність з 
торгівлі цінни-
ми паперами 
Дилерська 
діяльність 

АЕ 185091 12.10.2012 НКЦПФР Строк дії з 
13.10.2012 не-

обмежений 

Ліцензія на 
здійснення 
професійної 
діяльності на 
фондовому 
ринку - діяль-
ність з торгівлі 
цінними па-
перами Андер-
райтинг 

АЕ 185092 12.10.2012 НКЦПФР Строк дії з 
13.10.2012 

необмежений 

1.4.3. опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску 
облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про: 

1.4.3.1. обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (на-
дає, здійснює) емітент 

Емітент успішно працює на ринку України понад 20 років. Станом на 
30 червня 2014 року, Емітент входив до першої групи великих банків за 
розміром активів. Емітент є універсальним банком, який надає послуги 
всім видам клієнтів: банкам, міжнародним фінансовим установам, великим 
клієнтам корпоративного бізнесу, а також клієнтам роздрібного бізнесу, 
фізичним особам. Протягом звітного періоду Емітент активно впроваджу-
вав нові технології для вдосконалення обслуговування клієнтів, а також 
нові банківські послуги. Тим самим Емітент закріпив свої позиції на ринку 
фінансових послуг. Особливостями послуг, які надає Емітент, є їхня висока 
якість, швидкість обслуговування, повнота спектру банківських продуктів. 
Емітент і далі планує продовжувати вдосконалення системи інтернет-банкінгу, 
підвищувати рівень обслуговування клієнтів та розширювати перелік послуг 
на фінансовому ринку. 

1.4.3.2. ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює ді-
яльність емітент 

Незважаючи на те, що економіку України визнано ринковою, вона продо-
вжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві перехідній 
економіці. Такі особливості включають, крім іншого, валюту, що не є вільно 
конвертованою за межами країни, обмеження та контроль у валютній сфері, 
відносно високу інфляцію та високі процентні ставки. Стабільність економіки 
України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих 
на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в 
цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн 
з розвинутою економікою. 

На українську економіку впливають ринкові коливання і зміна темпів еко-
номічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова криза 2007-2009 
років та її подальші наслідки призвели до нестабільності на ринках капіталу, 
суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та більш жорстких 
умов кредитування, а також суттєвого знецінення національної валюти по від-
ношенню до основних валют. Позичальники Емітента також відчули наслідки 
кризи, що в свою чергу вплинуло на їх здатність погашати борги. Оскільки 
значна частина кредитів була надана в іноземних валютах, девальвація грив-
ні відносно цих валют у 2008-2009 роках, а також у 2014 році мала значний 
негативний вплив на спроможність позичальників обслуговувати ці кредити. 

Зовнішні умови функціонування економіки України у 2013-2014 роках були 
несприятливими. Зокрема слід зазначити сповільнення темпів економічного 
зростання на одному з найбільших експортних ринків (Росія) та низку заходів 
протекціонізму, вжитих на російському ринку щодо українських товарів. При 
цьому слабка інвестиційна активність і відсутність структурних реформ в 
Україні упродовж 2011-2013 років на тлі обмеженого зовнішнього попиту при-
звели до сповільнення економічного зростання та стагнації в економіці, яка 
згодом перейшла у скорочення ділової та споживчої активності. 

Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє різні 
тлумачення та часто змінюється. До труднощів, з якими стикаються банки в 
Україні, відносяться також необхідність подальшого розвитку законодавства 
з питань банкрутства, типових процедур реєстрації та використання застави, 
а також інші недоліки законодавчого та фіскального характеру. 

Майбутній економічний розвиток України залежить як від зовнішніх факто-
рів, так і від дій уряду, спрямованих на підтримку зростання і впровадження 
змін у правовій, регуляторній та податковій сферах. 

У квітні 2014 року, Україна узгодила програму 8Іапгі-Ьу із Міжнародним 
валютним фондом, яка стала основою для ширшої програми донорської під-
тримки країни. Це забезпечує рефінансування суверенних боргів України в 
іноземній валюті упродовж 2014-2015 років та є основою для стабілізаційних 
заходів і структурних перетворень в економіці та фінансовій системі. 

Залежності від сезонних змін в роботі Емітента немає. 
Станом на 30 червня 2014 року, контрагентами Емітента були: 
239 банків-резидентів та Національний банк України; 
175 банків-нерезидентів; 
670 підприємств та представництв-нерезидентів; 
34 1 64 суб'єкти господарювання, підприємства та представництва 

компаній різних галузей; 
76 державних, бюджетних, казенних, комунальних підприємств; 
2 437 466 фізичних осіб-резидентів; 
2 316 фізичних осіб-нерезидентів. 
1.4.3.3. обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента 
Станом на 30 червня 2014 року, вартість цінних паперів, які обліковуються 

як інші фінансові активи Емітента, що обліковуються за справедливою вартіс-
тю через прибуток або збиток становила 1 900 440 тис. гривень. 

Станом на 30 червня 2014 року, вартість цінних паперів в портфелі Емі-
тента на продаж становила 1 273 919 тис. гривень. 

Станом на 30 червня 2014 року, вартість інвестиційної нерухомості на 
балансі Емітента становила 119 397 тис. гривень. 

1.4.3.4. стратегію досліджень та розробок 
Емітент не займається самостійними науковими дослідженнями та роз-

робками. 
1.4.3.5. основних конкурентів емітента 
В галузі, в якій працює Емітент, існує велика конкуренція. Станом на 

30 червня 2014 року було 174 комерційні банки, що мали ліцензію НБУ на 
здійснення банківської діяльності, в тому числі з них 1 банк мав ліцензію 
санаційного банку. 

Станом на 30 червня 2014 року, загальні активи комерційних банків Укра-
їни становили 1 307,0 млрд грн, капітал становив 178,4 млрд грн. Станом 
на 30 червня 2014 року, депозити і поточні рахунки корпоративних клієнтів 
склали 233,2 млрд грн, депозити і поточні рахунки фізичних осіб становили 
420,2 млрд грн. 

Емітент має сильні позиції, для успішної конкуренції на українському 
банківському ринку і станом на 30 червня 2014 року займав 11-те місце у 
першій групі банків, згідно з класифікацією НБУ. Емітент широко представле-
ний в різних напрямах банківського бізнесу, тому його конкурентів доцільно 
класифікувати за сферами діяльності. 

Основними конкурентами Емітента в корпоративному бізнесі вважаються 
банки з державною часткою і дочірні структури найбільших міжнародних 
фінансових інститутів. 

До основних конкурентів Емітента в роздрібному бізнесі відносяться най-
більші гравці на ринку кредитування фізичних осіб. 

1.4.3.6. відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концер-
нах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств 

Емітент є учасником наступних асоціацій: 
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»; 
Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» (УКБС); 
Асоціація «Незалежна Асоціація Банків України» (НАБУ); 
Український національний комітет міжнародної торгової палати; 
Американська Торгова Палата в Україні; 
Асоціація «Фондове Партнерство»; 
Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій 

(«СВІФТ»); 
Асоціація «Українська Національна Група Членів та Користувачів СВ!ФТ 

«УкрСВ!ФТ»; 
Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА»; 
Український процесинговий центр «УПЦ»; 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; 
Європейська Бізнес-Асоціація; 
Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД); 
Фондова біржа «Перспектива»; 
Асоціація «Перша Фондова Торгова Система» (ПФТС); 
Асоціація «Українські Фондові Торговці» (АУФТ); 
Київська міжнародна фондова біржа; 
Всеукраїнська суспільна організація «Асоціація платників податків Укра-

їни»; 
Міжнародна карткова платіжна система VI5А ^ І е т а ^ о п а І 5еп/ ісе 

АззосіаІіоп ^ і за ) ; 
Міжнародна карткова платіжна система МазІегСаггі Еигоре. 
Емітент не є учасником консорціумів, концернів, корпорацій, інших 

об'єднань підприємств. 
1.4.3.7. відомості про філії та представництва емітента 
Станом на 30 червня 2014 року Емітент мав такі відділення: 

Місто Адреса відділення 
Бердянськ пр. Леніна, 51/вул. Рози Люксембург, 1 
Біла Церква вул. Соборна, 1/1 
Бровари бул. Незалежності, 2 
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Вінниця вул. Привокзальна, 2/1 
Вугледар вул. Трифонова, 8-а 
Горлівка пр. Перемоги, 36 
Дніпродзержинськ пр. Леніна, 46 
Дніпропетровськ вул. Гагаріна, 90 
Дніпропетровськ вул. Глінки, 7 
Дніпропетровськ вул. Набережна Леніна, 27 
Дніпропетровськ вул. Харківська, 2 
Дніпропетровськ пр. Кірова,1/9 
Дніпропетровськ пр. Правди, 40-а 
Донецьк пр. Карла Маркса 100, прим. 144 
Донецьк вул. Артема, 121 
Донецьк вул. Постишева, 131 
Донецьк вул. Терешкової, 11 
Донецьк вул. Університетська, 12 
Донецьк бул. Пушкіна, 31 
Донецьк пл. Комунарів, 1 
Донецьк пр. Ленінський, 18 
Донецьк пр.Ілліча, 21-в 
Житомир пл. Перемоги, 10 
Запоріжжя пр. Леніна, 141 
Івано-Франківськ вул. Незалежності, 67 
Івано-Франківськ пл. Ринок, 14 
Кам'янець-Подільський вул. Л.Українки, 31 
Київ бул. Перова, 32 
Київ вул. Б. Хмельницького, 17/52-а 
Київ вул. Велика Васильківська/Басейна,1-3/2 
Київ вул. Княжий затон/Григоренка, 2/30 
Київ вул. Маршала Тимошенко 21, корп. 2 
Київ вул. Р. Окіпної, 4-а 
Київ вул. Саксаганського, 119 
Київ вул.Спаська,5 
Київ вул. Столичне Шосе, 70 
Київ вул. Фрунзе, 127 
Київ вул. Хрещатик, 14 
Київ вул. Червоноармійська 28 
Київ вул. Щербакова, 42 
Київ пр. 40-річчя Жовтня, 58-а 
Київ пр. Возз'єднання, 1 
Київ пр. Маяковського, 63/12 
Київ пр. Миколи Бажана, 36-а 
Київ пр. Московський, 9 
Київ пр. Перемоги, 106/2 
Київ пр. Перемоги, 20 
Київ пр. Повітрофлотський, 36 
Кіровоград вул. Дворцова, 46-а 
Краматорськ вул. Б.Хмельницького, 13-22Н 
Кременчук вул. Леніна, 8/18 
Кривий Ріг пр. Металургів, 21-а 
Луганськ вул. 16-а лінія, 42 
Луганськ вул. Совєтська, 58 
Луцьк пр. Волі, 7 
Львів вул. Володимира Великого, 34 
Львів вул. Городоцька, 131 
Львів пл. Галицька, 13 
Львів пл. Ринок, 26 
Макіївка вул. Леніна, 41/33 
Маріуполь пр. Леніна, 87-а 
Мелітополь вул. Воровського, 1 
Миколаїв вул. Шевченка, 59-а 
Мукачево вул. Пушкіна, 16 
Нікополь пр. Трубників, 27/29 
Одеса вул. Катерининська, 11 
Одеса вул. Малиновського, 71 
Одеса вул. Пушкінська, 75 
Одеса пр. Шевченка, 15 
Одеса пр. Академіка Глушко, 7/9 
Павлоград вул. Горького, 163 
Полтава вул. Зінківська, 6/1-а 
Полтава вул. Куйбишева, 19 
Рівне вул. Княгині Ольги, 1 
Селидове вул. Карла Маркса, 10 
Сєверодонецьк вул. Федоренко, 31/1 
Слов'янськ вул. Юних Комунарів, 80 
Стрий вул. Б.Хмельницького, 13 
Суми пр. Шевченка, 18 
Тернопіль вул. Медова, 18 
Ужгород вул.Швабська, 36 
Харків пр. Свободи Людвіга, 39 
Харків вул. Академіка Павлова, 165-в 
Харків вул. Академіка Ляпунова, 16 
Харків вул. Героїв Праці, 24-а 
Харків вул. Гіршмана, 3 
Харків вул. Полтавський шлях, 14 
Харків вул. Сумська, 110 

Харків м-н. Павлівський, 2 
Херсон пр. Ушакова, 30/1 
Хмельницький вул. Театральна, 9/1 
Черкаси бул. Шевченка, 258 
Чернівці вул. Стасюка, 22 
Чернігів пр. Миру, 21 
Чернігів пр. Перемоги, 62 
Шахтарськ вул. Крупської, 36 

Емітент не має філій та представництв. 
1.4.4. відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія 

емітента (крім банків)): 
Інформація про грошові зобов'язання не зазначається, оскільки Емітент 

є банком. 
1.4.5. можливі фактори ризику в діяльності емітента 
В своїй діяльності Емітент виділяє наступні категорії ризиків: 
- кредитний ризик; 
- ризик ліквідності; 
- ризик зміни процентної ставки; 
- ринковий ризик; 
- валютний ризик; 
- операційно-технологічний ризик; 
- ризик репутації; 
- юридичний ризик; 
- стратегічний ризик. 
Ці категорії не є взаємовиключними; будь-який продукт або послуга може 

наражати Емітента на декілька ризиків. 
Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень 

та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе 
зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком (його 
підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кре-
дитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності 
контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк 
надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим 
чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно 
від того, де відображається операція - на балансі чи поза балансом. 

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для 
надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати 
свої зобов'язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних 
втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланова-
ними відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати 
позабалансові зобов'язання. 

Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний ризик 
для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін 
відсоткових ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на 
економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інстру-
ментів. Основними типами ризику зміни процентної ставки, на які зазвичай 
наражається банк, є: 

- ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в строках 
погашення (для інструментів з фіксованою процентною ставкою) та пере-
оцінки величини ставки (для інструментів із змінною процентною ставкою) 
банківських активів, зобов'язань та позабалансових позицій; 

- ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в нахилі та 
формі кривої дохідності; 

- базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо тісного зв'язку 
між коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, 
всі інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими; 

- ризик права вибору, який постає із наявності права відмови від виконання 
угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо чи опосередковано наявне 
в багатьох банківських активах, зобов'язаннях та позабалансових портфелях. 

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та 
капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів 
та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговель-
ному портфелі. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття 
позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних 
інструментів (деривативів). 

Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і 
капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют 
та цін на банківські метали. Валютний ризик можна поділити на: 

- ризик трансакції; 
- ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); 
- економічний валютний ризик. 
Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик для існування 

банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи вну-
трішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів 
оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, 
контрольованості і безперервності роботи. Операційний ризик - це ризик, 
який пов'язаний з порушенням банківських правил та/або систем контролю 
за обробленням, проведенням операцій, документацією, що виникає як уна-
слідок зовнішніх причин, так і через помилки працівників банку. 

Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень та 
капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової 
установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами 
нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з 
контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини. 

20 Передплатний індекс 21925 
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Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог за-
конів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, 
а також через можливість двозначного їх тлумачення. Юридичний ризик може 
призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необ-
хідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення 
позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення 
можливостей правового забезпечення виконання угод. 

Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень 
та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну 
реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі, 
нестачу ресурсів. Ресурси, необхідні для реалізації бізнес-стратегій, можуть 
бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать канали вза-
ємодії і обміну інформацією, операційні системи, мережі надання послуг та 
продуктів і управлінський потенціал та можливості. 

1.4.6. перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки 
Емітент продовжить свій розвиток в якості універсального фінансового 

інституту, який пропонує повний спектр послуг в області корпоративного та 
роздрібного банківського бізнесу. 

Основними стратегічними напрямками розвитку Емітента є: 
- якісне і надійне обслуговування клієнтів всіх форм власності; 
- активна участь у грошово-кредитному забезпеченні економіки; 
- подальше підвищення капіталізації, підтримання достатнього рівня 

ліквідності та збалансування активних і пасивних операцій за термінами, як 
основи для збільшення обсягів діяльності при повному забезпеченні надій-
ності та стабільності Емітента; 

- залучення та ефективне використання мобілізованих грошових коштів 
на фінансування потреб клієнтів Емітента, їх розрахункове і касове обслуго-
вування, виконання валютних та інших банківських операцій; 

- підвищення конкурентоспроможності Емітента шляхом збільшення обся-
гів робочих активів та довгострокових ресурсів, мінімізації ризиків, оптимізації 
системи кредитного менеджменту, розширення спектру банківських послуг та 
зміцнення матеріально-технічної бази Емітента; 

- забезпечення високої якості кредитної діяльності завдяки ефективній 
системі ризик-менеджменту, нових розробок в сфері управління кредитною 
діяльністю задля подальшої кредитної підтримки реалізації перспективних 
проектів українських підприємств; 

- розвиток і впровадження нових банківських послуг в сфері електронних 
технологій, перш за все платіжних карток, РО5-терміналів, банкоматів, систем 
онлайн-платежів та інших; 

- удосконалення структури управління та організації менеджменту Емітента; 
- одержання прибутку для власного розвитку і задоволення потреб акціо-

нерів, надання різноманітних послуг клієнтам та контрагентам. 
В даний час Емітент сконцентрований на поліпшенні якості активів, ви-

рішенні проблем із неробочими активами, ефективному управлінні витратами, 
відновленні притоку клієнтських коштів, пошуку можливостей неорганічного 
зростання бізнесу та збільшення прибутковості, у тому числі за рахунок 
диверсифікації джерел доходу і зростання комісійних доходів. З цією метою 
Емітент планує розвиток якісного клієнтського обслуговування і розрахун-
кового бізнесу з тим, щоб збільшити частку безризикових доходів, досягти 
максимальної ефективності, а також наростити обсяги продажів банківських 
продуктів з особливою увагою до якості позичальників із ретельним моніто-
рингом стану поточної заборгованості. На додаток до цього, Емітент вважає, 
що за останні роки йому вдалося зміцнити позиції на ринку в тих регіонах і 
сегментах, де він представлений на поточний момент, тимчасом як багатьом 
конкурентам довелося зменшити обсяги операцій на території України або 
навіть вийти з банківського бізнесу. 

Стратегічними пріоритетами в поточних умовах є: 
- продовження розвитку моделі універсального банку, з повним спектром 

банківських послуг корпоративним та роздрібним клієнтам; 
- підтримка позицій Емітента серед провідних українських банків шляхом 

подальшого нарощування і диверсифікації кредитного портфеля як в корпо-
ративному, так і в роздрібному сегментах банківського ринку; 

- підвищення операційної ефективності; 
- сучасність і високотехнологічність банківських процесів. 
У Корпоративному бізнесі Емітент планує продовжувати кредитування з 

фокусом на галузеву спеціалізацію. Пріоритетні галузі - агропромисловий 
комплекс і торгівля. З метою диверсифікації кредитного портфелю додаткова 
увага приділятиметься середнім та регіональним клієнтам. 

Емітент розвиває специфічні галузеві компетенції в бек-офісі та ризик-
менеджменті. Емітент впроваджує автоматизацію та оптимізацію процессів 
обслуговування клієнтів і внутрішньобанківських процесів із супроводження 
клієнтських операцій. Крім того, Емітент пропонує корпоративним клієнтам 
тарифи в розрізі «ціна-якість», підтримку в обслуговуванні з боку співробіт-
ників Головного офісу та менеджерів зі зв'язків з клієнтами, що володіють 
специфічними галузевими знаннями. 

У Роздрібному бізнесі Емітент націлений на подальше збільшення своєї 
частки в сегменті заможних і VIР клієнтів, як за кредитними видачами, так і 
за розміщеннями депозитів. Емітент планує пропонувати широкий спектр роз-
дрібних продуктів, використовуючи кредитні та дебетні картки як платформу 
для крос-продажів і підтримуючи високу якість клієнтського обслуговування, 
у тому числі за рахунок ефективного прийняття рішень та зручних методів 
погашення кредитів. 

Емітент прагне збільшити роль інтернет-банкінгу в своїх пропозиціях 
в сфері продажу і обслуговування окремих роздрібних продуктів. Емітент 
оптимізує свій Роздрібний бізнес, використовуючи високотехнологічні канали 
дистрибуції, у тому числі систему віддаленого обслуговування клієнтів «Мій 
Альфа-Банк», мульти-функціональні банкомати та мобільний банкінг. Важ-
ливими елементами в системі клієнтського обслуговування є колл-центр, 
а також ефективний процес скорингу, верифікації та прийняття кредитних 
рішень щодо роздрібних клієнтів. 

Емітент планує розробку нових кредитних продуктів і розвиток систем 
клієнтського обслуговування. 

У частині модернізації та реконструкції основних засобів Емітент планує 
розвивати інформаційно-технологічні платформи, сховища даних ^ Ш Н ) , 
інфраструктурні системи, а також планує продовжити інвестиції в розвиток 
регіональної мережі, в т.ч стандартних відділень, дистанційних каналів, і 
ліцензування програмного забезпечення. 

Плани щодо можливої зміни основної діяльності у Емітента відсутні. 
1.4.7. відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 

10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підпри-
ємства 

Емітент не володіє юридичними особами, де частка володіння Емітента 
перевищує 10 відсотків статутного капіталу, у тому числі дочірніми підпри-
ємствами. 

1.4.8. відомості про провадження у справі про банкрутство або про за-
стосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації 
якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення 
розміщення облігацій 

Протягом 2011-2013 років проти Емітента справи про банкрутство не по-
рушувались, заходи щодо санації не застосовувались. 

1.4.9. баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску 
облігацій та проспекту їх емісії 

Найменування статті Звітний період Попередній період 
АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 702 519 5 665 497 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 267 157 408 510 
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через при-
буток або збиток 

1 900 440 1 227 775 

Кошти в інших банках, у т. ч.: 982 193 110 812 
в іноземній валюті 520 221 1 820 
резерви під знецінення коштів в інших банках (156 241) (9 021) 
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: 22 905 367 20 224 809 
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: 17 702 923 15 393 635 
в іноземній валюті 10 960 344 7 770 835 
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (1 017 452) (521 601) 
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: 5 202 444 4 831 174 
в іноземній валюті 1 059 882 970 171 
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (1 987 738) (1 262 534) 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: 1 273 919 990 955 
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - -
Інвестиційна нерухомість 119 397 119 397 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 8 -
Відстрочений податковий актив 57 071 69 194 
Основні засоби та нематеріальні активи 438 672 408 379 
Інші фінансові активи, у т. ч.: 588 197 47 298 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

за 2-й квартал 2014 року 
(тис. грн.) 
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резерви під інші фінансові активи (5 144) (4 850) 
Інші активи, у т. ч.: 24 597 29 622 
резерви під інші активи (2 387) (1 249) 
Усього активів, у т. ч.: 35 259 537 29 302 246 
в іноземній валюті 18 602 733 13 975 597 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків, у т. ч.: 5 416 607 4 607 800 
в іноземній валюті 4 248 704 3 640 767 
Кошти клієнтів, у т. ч.: 16 846 183 15 837 688 
кошти юридичних осіб, у т. ч.: 6 752 858 6 579 432 
в іноземній валюті 3 325 203 3 895 714 
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 1 854 105 1 784 906 
в іноземній валюті 663 205 566 533 
кошти фізичних осіб, у т. ч.: 10 093 325 9 258 256 
в іноземній валюті 5 653 330 4 748 264 
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 1 439 205 1 200 173 
в іноземній валюті 652 325 487 628 
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: 224 707 280 967 
в іноземній валюті - -
Інші залучені кошти 6 727 696 2 999 331 
Резерви за зобов'язаннями 3 421 5 874 
Інші фінансові зобов'язання 169 573 260 070 
Інші зобов'язання 67 347 60 624 
Субординований борг 1 604 140 1 051 103 
Усього зобов'язань, у т. ч.: 31 059 674 25 103 457 
в іноземній валюті 21 580 949 16 342 938 
Власний капітал 
Статутний капітал 4 639 121 4 639 121 
Емісійні різниці 6 6 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (912 811) (903 598) 
Резервні та інші фонди банку 294 048 280 934 
Резерви переоцінки 179 499 182 326 
Усього власного капіталу 4 199 863 4 198 789 
Усього зобов'язань та власного капіталу 35 259 537 29 302 246 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
за 2-й квартал 2014 року 

(тис. грн.) 
Найменування статті Звітний період Попередній період І Найменування статті 

за поточний квартал за поточний квартал на-
ростаючим підсумком з 

початку року 

за відповідний квар-
тал попереднього 

року 

за відповідний квартал 
попереднього року на-
ростаючим підсумком з 

початку року 
Процентні доходи 1 157226 2 220 482 988 392 1 871 433 
Процентні витрати (751 051) (1 383 054) (556 128) (1 100 972) 
Чистий процентний дохід/ (Чисті процентні ви-
трати) 

406 175 837 428 432 264 770 461 

Комісійні доходи 169 335 317 878 118 013 241 863 
Комісійні витрати (16 415) (31 173) (10 785) (19 420) 
Результат від операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку 

37 727 457 460 765 251 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедли-
вою вартістю з визнанням результату переоцінки 
через прибутки або збитки 

857 190 1 325 293 (8 233) (64 142) 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

- - (2 409) (4 150) 

Результат від операцій з іноземною валютою 52 398 19 243 24 545 44 142 
Результат від переоцінки іноземної валюти (219 260) (589 587) (6 794) 4 405 
Доходи/(витрати), які виникають під час первіс-
ного визнання фінансових активів за процент-
ною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

(34) (69) (35) (76) 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів 
та коштів в інших банках 

(1 107 647) (1 851 705) (239 639) (524 011) 

Відрахування до резерву під знецінення дебітор-
ської заборгованості та інших фінансових активів 

(418) (1 437) 750 2 005 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

- (1) 89 (870) 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 6 324 2 456 1 511 9 634 
Інші операційні доходи 260 716 355 002 73 834 235 644 
Адміністративні та інші операційні витрати (439 883) (824 699) (372 400) (674 698) 
Прибуток/(збиток) до оподаткування 6 208 16 089 11 476 21 038 
Витрати на податок на прибуток (4 681) (12 189) (7 484) (12 212) 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1 527 3 900 3 992 8 826 
Прибуток/(збиток) 1 527 3 900 3 992 8 826 
ІНШИИ СУКУПНИМ ДОХІД: 
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

(9 621) (2 827) 50 984 75 126 

Інший сукупний дохід після оподаткування (9 621) (2 827) 50 984 75 126 
Усього сукупного доходу (8 094) 1 073 54 976 83 952 

II II 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що 
триває: 
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чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
( Г Р Н ) 

1,39 3,56 3,64 8,06 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

1,39 3,56 3,64 8,06 

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: 
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
( Г Р Н ) 

1,39 3,56 3,64 8,06 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

1,39 3,56 3,64 8,06 

1.4.10. баланс та звіт про фінансові результати: для акціонерних товариств - за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються до-
кументи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій; для інших емітентів - за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для 
реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

на 31 грудня 2013 року 
У тисячах гривень Примітки 2013 рік 2012 рік 
АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 5 665 497 5 476 573 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України 

408 510 356 329 

Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю 
з визнанням результату переоцінки через прибутки або 
збитки 

7 1 227 775 827 682 

Кошти в інших банках 8 119 833 17 828 
Кредити та заборгованість клієнтів 9 20 214 146 17 199 150 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 10 977 164 1 023 636 
Інвестиційна нерухомість 11 119 397 113 176 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 

- 14 

Відстрочений податковий актив 27 69 741 111 293 
Основні засоби та нематеріальні активи 12 408 379 374 471 
Інші активи 13 77 610 77 402 
Усього активів 29 288 052 25 577 554 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків 14 4 607 800 5 208 161 
Кошти клієнтів 15 15 837 687 14 376 413 
Боргові цінні папери, емітовані банком 16 280 967 39 970 
Інші залучені кошти 17 2 999 331 583 295 
Інші зобов'язання 18 320 695 216 543 
Субординований борг 19 1 051 103 1 051 107 
Усього зобов'язань 25 097 583 21 475 489 
ВЛАСНИМ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 20 4 653 206 4 653 206 
Емісійний дохід та інший дохід за операціями з акціонера-
ми 

20 366 604 366 604 

Накопичений дефіцит, у т.ч. (999 256) (1 014 277) 
резервні та інші фонди банку 280 934 247 335 
непокритий збиток (1 280 190) (1 261 612) 
Резерви переоцінки 169 915 96 532 
Усього власного капіталу 4 190 469 4 102 065 
Усього пасивів 29 288 052 25 577 554 

Примітка 20. Статутний капітал, емісійні різниці та інший дохід за операціями з акціонерами 
У тисячах гривень Кількість акцій в Статутний капітал Емісійний дохід та інший дохід за Усього 

обігу шт. операціями з акціонерами 
Прості акції, номінальна Коригування на Емісійні різниці Премія на акції, сплаче-
вартість згідно статутних гіперінфляцію (примітка на (примітка 4.19) 

документів 4.18) 
Залишок на 31 1 094 907 4 639 121 14 085 6 366 598 5 019 810 
грудня 2011 року 
Залишок на 31 1 094 907 4 639 121 14 085 6 366 598 5 019 810 
грудня 2012 року 
Залишок на 31 1 094 907 4 639 121 14 085 6 366 598 5 019 810 
грудня 2013 року 

Номінальна вартість однієї акції станом на 31 грудня 2013 року дорівнює 4 237 гривні, у 2013 році Банк не здійснював випуску нових простих іменних 
акцій, Банк не випускав привілейованих акцій, виплати дивідендів не здійснювалось. Обмежень щодо володіння акціями на кінець звітного року немає. Акцій, 
призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу - немає. 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

У тисячах гривень Примітки 2013 рік 2012 рік 
Процентні доходи 23 3 764 023 3 630 271 
Процентні витрати 23 (2 198 746) (1 981 425) 
Чистий процентний дохід 1 565 277 1 648 846 
Комісійні доходи 24 552 320 396 670 
Комісійні витрати 24 (43 905) (41 352) 
Результат від операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 

(170 784) 3 284 

Результат від переоцінки похідних фінансових інструментів (2 653) (234 476) 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж (14 290) 295 
Результат від операцій з іноземною валютою 74 274 92 132 

Телефон редакції: 456-24-60. 23 
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Результат від переоцінки іноземної валюти (23 485) (15 001) 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 11 (611) 17 971 
Витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових активів за про-
центною ставкою нижчою, ніж ринкова 

(149) (597) 

Чисті відрахування до резерву під знецінення кредитів 9 (950 138) (797 352) 
Відрахування до резерву під знецінення інших активів 13 848 (3 128) 
Інші операційні доходи 25 417 672 200 114 
Адміністративні та інші операційні витрати 26 (1 355 813) (1 204 872) 
Прибуток до оподаткування 48 563 62 534 
Витрати на податок на прибуток 27 (33 542) (28 935) 
Прибуток за рік 15 021 33 599 
ІНШИИ СУКУПНИМ ДОХІД: 
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 21 80 593 (18 782) 
Переоцінка основних засобів 21 1 011 9 491 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 21 (8 221) (4 141) 
в тому числі: 
ІНШИИ СУКУПНИМ ДОХІД, ЩО БУДЕ РЕКЛАСИФІКОВАНИИ В ПРИБУТОК / 
ЗБИТОК 
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 21 80 593 (18 782) 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 21 (8 059) (2 623) 
Всього інший сукупний дохід після оподаткування за рік 21 73 383 (13 432) 
Усього сукупного доходу за рік 88 404 20 167 
Прибуток на акцію 28 13,72 30,68 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

на 31 грудня 2012 року 
(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 2010 рік 
АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 5 476 573 5 688 387 4 282 723 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 356 329 274 559 264 331 
Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 7 827 682 843 401 548 855 
результату переоцінки через прибутки або збитки 
Кошти в інших банках 8 17 828 86 021 1 150 746 
Кредити та заборгованість клієнтів 9 17 199 150 17 942 592 16 800 540 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 10 1 023 636 510 172 919 608 
Інвестиційна нерухомість 11 113 176 50 650 15 641 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 14 13 443 40 046 
Відстрочений податковий актив 27 111 293 143 827 72 363 
Основні засоби та нематеріальні активи 12 374 471 375 800 365 044 
Інші активи 13 77 402 51 030 17 132 
Усього активів 25 577 554 25 979 882 24 477 029 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків 14 5208 161 5 531 925 3 577 571 
Кошти клієнтів 15 14 376 413 12 177 815 9 658 097 
Боргові цінні папери, емітовані банком 16 39 970 69 905 46 263 
Інші залучені кошти 17 583 295 2 907 802 5 952 899 
Інші зобов'язання 18 216 543 159 854 151 504 
Субординований борг 19 1 051 107 1 050 683 1 972 435 
Усього зобов'язань 21 475 489 21 897 984 21 358 769 
ВЛАСНИМ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 20 4 653 206 4 653 206 3 730 082 
Емісійний дохід та інший дохід за операціями з акціонерами 20 366 604 366 604 362 234 
Непокритий збиток (1 261 612) (1 277 757) (1 300 702) 
Резервні та інші фонди банку 247 335 229 881 228 870 
Резерви переоцінки 21 96 532 109 964 97 776 
Усього власного капіталу 4 102 065 4 081 898 3 118 260 
Усього пасивів 25 577 554 25 979 882 24 477 029 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

(тис. грн.) 
Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 
Процентні доходи 23 3 630 271 3 118 970 
Процентні витрати 23 (1 981 425) (1 891 449) 
Чистий процентний дохід 1 648 846 1 227 521 
Комісійні доходи 24 396 670 202 625 
Комісійні витрати 24 (41 352) (34 797) 
Результат від операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедли-
вою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 

3 284 (35 771) 

Результат від переоцінки похідних фінансових інструментів (234 476) (46 004) 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 295 (107) 
Результат від операцій з іноземною валютою 92 132 91 046 
Результат від переоцінки іноземної валюти (15 001) (26 013) 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 11 17 971 12 364 
Витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових активів за 
процентною ставкою нижчою, ніж ринкова 

(597) (58) 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів 9 (797 352) (578 544) 
Відрахування до резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

10 - (9 580) 

Відрахування до резерву під знецінення інших активів 13 (3 128) (223) 
Інші операційні доходи 25 200 114 162 545 

24 Передплатний індекс 21925 
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Адміністративні та інші операційні витрати 26 (1 204 872) (972 929) 
Прибуток/(збиток) до оподаткування 62 534 (7 925) 
Витрати на податок на прибуток 27 (28 935) 31 882 
Прибуток за рік 33 599 23 957 
ІНШИМ СУКУПНИМ ДОХІД: 
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 21 (18 782) (26 604) 
Переоцінка основних засобів 21 9 491 (643) 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 21 (4 141) 39 434 
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік (13 432) 12 187 
Усього сукупного доходу за рік 20 167 36 144 
Прибуток на акцію 28 30,68 26,27 

Баланс 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 
(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 
АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 5 967 815 4471 107 
Торгові цінні папери 5 843 401 651 927 
Кошти в інших банках 6 2 005 320 2 207 890 
Кредити та заборгованість клієнтів 7 17 904 649 16 868 139 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 8 527 559 915 314 
Інвестиційна нерухомість 9 28 006 15 641 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 13 443 40 046 
Відстрочений податковий актив 28 144 207 72 327 
Основні засоби та нематеріальні активи 10 375 799 365 116 
Інші фінансові активи 11 114 318 976 346 
Інші активи 12 17 413 14 069 
Довгострокові активи, призначені для 13 22 644 -
продажу, та активи групи вибуття 
Усього активів 27 964 574 26 597 922 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків 14 7 443 538 4 719 865 
Кошти клієнтів 15 12 181 375 9 653 388 
Боргові цінні папери, емітовані банком 16 69 905 46 263 
Інші залучені кошти 17 2 907 802 5 952 899 
Резерви за зобов'язаннями 18 13 548 17 099 
Інші фінансові зобов'язання 19 177 274 1 049 084 
Інші зобов'язання 20 45 379 62 591 
Субординований борг 21 1 050 683 1 972 435 
Усього зобов'язань 23 889 504 23 473 624 
ВЛАСНИМ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 22 4639 127 3 716 003 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (901 909) (918 351) 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року 17 454 1 012 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років (919 363) (919 363) 
Резерви та інші фонди банку 23 337 852 326 646 
Усього власного капіталу 4 075 070 3 124 298 
Усього пасивів 27 964 574 26 597 922 

Звіт про фінансові результати 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

за 2011 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 24 1 619 524 1 816 605 
Процентні доходи 24 3 560 862 4 160 323 
Процентні витрати 24 (1 941 338) (2 343 718) 
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) 25 168 450 162 792 
Комісійні доходи 25 203 349 187 422 
Комісійні витрати 25 (34 899) (24 630) 
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі 
банку 

(56 741) 8 335 

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються 260 -
за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах 
Результат від торгівлі іноземною валютою 78 104 57 205 
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових (58) -
активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 9 12 364 -
Результат від переоцінки іноземної валюти (34 354) 2 413 
Резерв під заборгованість за кредитами: 6, 7 (828 190) (1 337 610) 
(Збільшення)/зменшення резервів у зв'язку із змінами обсягів та якості (1 016 514) (1 357 433) 
кредитів 
Зменшення у зв'язку з продажем кредитів 172 846 19 823 
Зменшення у зв'язку поверненням раніше списаної заборгованості по 15 478 -
кредитам 
Резерв під заборгованість за іншими фінансовими активами 11 (3 518) 130 
Резерв під заборгованість за іншими активами (111) 660 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 8 (5 372) 40 290 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж (2 150) (8 966) 
Банківські резерви на покриття ризиків і втрат 18 3 551 1 244 
Інші операційні доходи 26 150 840 90 520 
Адміністративні та інші операційні витрати, в тому числі: 27 (1 117 063) (832 437) 

Телефон редакції: 456-24-60. 25 
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Доходи (витрати) від продажу заборгованості по кредитах (122 697) (3 285) 
Прибуток/(збиток) до оподаткування (14 464) 1 181 
Витрати на податок на прибуток 28 31 918 (169) 
Прибуток/(збиток) після оподаткування 17 454 1 012 
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 29 19,13 0,00 

Звіт про сукупні прибутки та збитки 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

за 2011 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 
Чистий прибуток/(збиток) 29 17 454 1 012 
Інший сукупний дохід 10 194 49 292 
Результат переоцінки основних засобів 10 (643) 4 296 
Результат переоцінки цінних паперів у портфелі на продаж 8 (28 976) 61 698 
Визнаний у власному капіталі відстрочений податковий актив 28 39 813 -
Визнане у власному капіталі відстрочене 
податкове зобов'язання 

28 - (16 702) 

Сукупний прибуток/(збиток) 27 648 50 304 

1.5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РСМ 

АПіК» -відповідальне за проведення аудиту балансів та звітів про фінансові 
результати за три завершені звітні роки, що передували року, у якому пода-
ються документи для реєстрації випуску та цього Проспекту емісії облігацій 
(за 2011, 2012 та 2013 рр.). 

Код за ЄДРПОУ: 21500646 
Місцезнаходження або місце проживання: Україна, 03151, м. Київ, вул. 

Донецька, 37/19 
Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): 

Реєстраційний номер Свідоцтва: 35 
Серія та номер Свідоцтва: П 000035 
Строк дії Свідоцтва: з 19.02.2013 до 04.11.2015 
Свідоцтво видане НКЦПФР 
Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 
Свідоцтво № 0084, видане Аудиторською палатою України 
Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98. 
Рішенням аудиторської палати України від 4 листопада 2010 р. №221/3 

термін чинності Свідоцтва продовжено до 4 листопада 2015 р. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-

АУДИТ» -відповідальне за проведення огляду балансу та звіту про фінансові 
результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску та цього Проспекту емісії облігацій (за 
другий квартал 2014 р.). 

Код за ЄДРПОУ: 30785437 
Місцезнаходження або місце проживання: Україна, 03115, м. Київ, вул. 

Генерала Наумова, б. 23-Б 
Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): 

Реєстраційний номер Свідоцтва: 43 
Серія та номер Свідоцтва: П 000043 
Строк дії Свідоцтва: з 12.03.2013 до 24.02.2016 
Свідоцтво видане НКЦПФР 
Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 
Свідоцтво № 2315, видане Аудиторською палатою України 
Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та ау-

диторів рішенням Аудиторської палати України від 30 березня 2001 р. № 100. 
Рішенням Аудиторської палати України від 24 лютого 2011 р. № 228/4 

термін чинності Свідоцтва продовжено до 24 лютого 2016 р. 
2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/ 

приватне розміщення 
2.1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення 

облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення 
та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими при-
ймалось рішення про розміщення 

Рішення Спостережної Ради про публічне розміщення облігацій ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» серій М, N О, Р, прийняте Спостережною Радою ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК», Протокол № 706 від 27.08.2014 р. 

Засідання Спостережної Ради вважаються правомочними, якщо у них 
беруть участь не менше двох третин від її загального кількісного складу, а 
при заочному проведенні - у кількості, встановленої Регламентом проведення 
заочних засідань Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Рішення Спосте-
режної Ради при очному засіданні приймаються шляхом голосування простою 
більшістю голосів осіб, які обрані до її складу і беруть участь у засіданні, і 
оформляються протоколом засідання Спостережної Ради. У випадку рівного 
розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голо-
ва Спостережної Ради. Спостережна Рада для проведення організаційної й 
підготовчої роботи призначає Секретаря, яким може бути член Спостережної 
Ради або особа, що не є членом Спостережної Ради. 

Рішення Спостережної Ради при заочному засіданні вважається право-
мочним у разі, якщо в ньому взяли участь (проголосували) не менше двох 
третин від загального кількісного складу членів Спостережної Ради. Рішення 
членів Спостережної Ради вважається прийнятим, у випадку, якщо при за-
очному засіданні у формі електронного голосування (у вигляді електронних 
повідомлень) за запропонований проект рішення «за» проголосували всі 
члени Спостережної Ради, які беруть участь у голосуванні. 

Кількісний склад Спостережної Ради - 9 (дев'ять) голосів. 
Кількість учасників голосування заочного засідання Спостережної Ради 

- 7 (сім) голосів. 
Кількість та відсоток голосів, якими приймалось Рішення про розміщення: 

7 (сім) голосів (що складає 100% голосів учасників голосування заочного 
засідання Спостережної Ради) проголосували «за» прийняття Рішення про 
розміщення облігацій. 

2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/ 
приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання) 

Усю суму залучених від продажу облігацій серій М, N О, Р коштів (3 000 
000 000 грн 00 коп.) буде спрямовано на збільшення кредитно-інвестиційного 
портфелю ПАТ «АЛЬФА БАНК», а саме 90% залучених коштів буде спря-
мовано на збільшення кредитного портфелю ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (кредити 
фізичним та юридичним особам), а 10% - на збільшення інвестиційного 
портфелю ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

2.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями 
Джерелами погашення облігацій серій М, N О, Р та виплат відсоткового 

доходу за ними виступатимуть кошти Емітента, отримані від його діяльності, 
що залишаються після розрахунків із бюджетом та сплати інших обов'язкових 
платежів. 

2.4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для форму-
вання і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від 
господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій 
як результату поточної господарської діяльності 

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщен-
ня облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а 
також для покриття його збитків від господарської діяльності шляхом зара-
хування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської 
діяльності. 

2.5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного 
розміщення: 

2.5.1. параметри випуску: 
2.5.1.1. характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; зви-

чайні (незабезпечені) / забезпечені) 
Серія М - іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації. 
Серія N - іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації. 
Серія О - іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації. 
Серія Р - іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації. 
2.5.1.2. кількість облігацій 
Серія М - розміщується 500 000 (п'ятсот тисяч) облігацій. 
Серія N - розміщується 500 000 (п'ятсот тисяч) облігацій. 
Серія О - розміщується 1 000 000 (один мільйон) облігацій. 
Серія Р - розміщується 1 000 000 (один мільйон) облігацій. 
2.5.1.3. номінальна вартість облігації 
Серія М - 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок). 
Серія N - 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок). 
Серія О - 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок). 
Серія Р - 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок). 
2.5.1.4. загальна номінальна вартість випуску облігацій 
3 000 000 000,00 грн (три мільярди гривень 00 копійок). 
2.5.1.5. серія облігацій* 
Серії М, N О, Р. 
2.5.1.6. кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* 
Серія М - 500 000 штук, без номерів. 
Серія N - 500 000 штук, без номерів. 
Серія О - 1 000 000 штук, без номерів. 
Серія Р - 1 000 000 штук, без номерів. 
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2.5.1.7. загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* 
Серія М - 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). 
Серія N - 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). 
Серія О - 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень 00 копійок). 
Серія Р - 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень 00 копійок). 
2.5.2. інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення 

про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій): 
Облігації серій М, N О, Р без забезпечення. Рішення про публічне/при-

ватне розміщення забезпечених облігацій не приймалось. 
2.5.3. порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для 

емітентів - акціонерних товариств)* 
Обмін облігацій серій М, N О, Р на власні акції Емітента не передбачено. 
2.5.4. інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо 

яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення 
- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та по-

забіржовому ринках цінних паперів; 
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку 

їх погашення; 
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків 

на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; 
- право пред'являти облігації Емітенту до викупу на умовах та в порядку, 

що визначені в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публічне розміщення 
облігацій Емітента (стосується виключно облігацій серії М); 

- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному за-
конодавству. 

2.5.5. інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо 
яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення, інформація про 
об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань 
за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, 
замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлю-
ючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівни-
цтва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; 
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або 
місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу 
на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовни-
ком і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна до-
кументація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, 
запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або 
змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для 
будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження 
проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та 
проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних 
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); до-
говору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового 
будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору 
поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення 
про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань 
за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування 
будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через 
розміщення облігацій) 

Рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій не при-
ймалось. 

2.5.6. рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення 
рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* 

Рейтинги Емітента: 
7 липня 2008 року, міжнародне рейтингове агентство Стендард енд Пурс 

(Зіапйагй & Роог'з) присвоїло ПАТ «АЛЬФА-БАНК» рейтинги за національною 
та міжнародною шкалами. Останнє оновлення рейтингів відбулось 12 серпня 
2014 року. На дату затвердження Емітентом Проспекту емісії облігацій, ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» мав рейтинги иаССС+ (Довгостроковий рейтинг за націо-
нальною шкалою) та ССС (Довгостроковий рейтинг за міжнародною шкалою). 
Прогноз за рейтингами - «стабільний». 

Міжнародне рейтингове агентство Фитч Рейтингз (РіїсИ Каїіпдз) присво-
їло ПАТ «АЛЬФА-БАНК» рейтинги 19 серпня 2011 року - за міжнародною 
шкалою та 17 листопада 2011 року - за національною шкалою. Останнє 
оновлення рейтингів відбулось 26 серпня 2014 року. На дату затвердження 
Емітентом Проспекту емісії облігацій, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» мав такі рейтинги: 
довгостроковий рейтинг за національною шкалою - ВВВ-(икг) із стабільним 
прогнозом, довгостроковий рейтинг за міжнародною шкалою в національній 
валюті - В- із негативним прогнозом та довгостроковий рейтинг за міжнарод-
ною шкалою в іноземній валюті - ССС. 

19 лютого 2014 року, національне уповноважене рейтингове агентство 
ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» присвоїло ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» рейтинг за національною українською шкалою. Останнє оновлення 
рейтингу відбулось 8 серпня 2014 року. На дату затвердження Емітентом 
Проспекту емісії облігацій, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» мав рейтинг за національ-
ною українською шкалою на рівні иаАА+. Прогноз за рейтингом - «ста-
більний». 

2.6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати: 
2.6.1. дати початку та закінчення укладення договорів з першими власни-

ками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбу-
ватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/ 
приватного розміщення облігацій 

Для облігацій серії М: 

Початок укладання договорів з першими власниками у процесі публічного 
розміщення облігацій: 27.10.2014 року; 

Закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публіч-
ного розміщення облігацій: 22.10.2015 року. 

Для облігацій серії N 
Початок укладання договорів з першими власниками у процесі публічного 

розміщення облігацій: 10.11.2014 року; 
Закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публіч-

ного розміщення облігацій: 05.11.2015 року. 
Для облігацій серії О: 
Початок укладання договорів з першими власниками у процесі публічного 

розміщення облігацій: 17.11.2014 року; 
Закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публіч-

ного розміщення облігацій: 12.11.2015 року. 
Для облігацій серії Р: 
Початок укладання договорів з першими власниками у процесі публічного 

розміщення облігацій: 17.11.2014 року; 
Закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публіч-

ного розміщення облігацій: 12.11.2015 року. 
Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного роз-

міщення облігацій відбуватиметься на Публічне акціонерне товариство 
«Фондова біржа «Перспектива» (далі - Біржа) за адресою: Україна, 49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30 

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими 
власниками облігацій, Рішення щодо затвердження результатів розміщення 
облігацій, Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими 
власниками облігацій приймається Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК», про що 
складається протокол засідання Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

Звіт про результати розміщення облігацій відповідної серії затверджується 
Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

2.6.2. можливість дострокового закінчення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у 
разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено) 

За облігаціями серій М, N О, Р передбачена можливість дострокового 
закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного 
розміщення облігацій. 

2.6.3. дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення до-
говорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення 
облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з пер-
шими власниками та облігації повністю оплачено) 

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії достроково 
будуть укладені договори з першими власниками за умови 100% сплати до 
дати закінчення укладання договорів з першими власниками (22.10.2015 
року для серії М; 05.11.2015 року для серії N 12.11.2015 року для серії О, 
12.11.2015 року для серії Р), Правління Емітента може приймати рішення про 
дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій 
відповідної серії. 

2.6.4. порядок подання заяв на придбання облігацій 
Протягом установленого в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публіч-

не розміщення облігацій строку укладання договорів з першими власниками 
покупець облігацій (далі - Покупець) серій М, N О, Р має подати до Біржі, 
через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, 
через учасника біржових торгів заявку на купівлю облігацій відповідної серії 
в порядку та на умовах, передбачених Правилами та іншими документами 
Біржі. 

2.6.5. порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій 
Усі договори укладаються на Біржі на умовах, передбачених Правилами 

та іншими документами Біржі. Кожному договору присвоюється унікальний 
номер, що визначається Біржею. 

Договори на Біржі укладаються в письмовій формі шляхом укладання 
договорів у вигляді електронного документа у встановленому Правилами та 
іншими документами Біржі порядку. 

У разі розторгнення/анулювання/зміни умов договору, укладеного на Біржі, 
учасники біржових торгів, що є сторонами договору, зобов'язані в день роз-
торгнення/анулювання/зміни умов договору, повідомити Біржу в порядку і на 
умовах, передбачених Правилами та іншими документами Біржі. 

При розрахунках за укладеними договорами з першими власниками на 
придбання облігацій в процесі публічного розміщення принцип «поставка 
цінних паперів проти оплати» не буде застосовуватись. 

2.6.6. строк та порядок оплати облігацій, зокрема: 
2.6.6.1. запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за но-

мінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією 
(вище номінальної вартості)) 

Запланована ціна продажу облігацій серій М, N О, Р під час розміщення 
складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу 
облігацій серій М, N О, Р при укладенні договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій визначається Емітентом з врахуван-
ням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номі-
нальної вартості - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок за одну облігацію. 

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Ціна 
продажу облігацій визначається на день здійснення оплати. Всі ціни визна-
чаються з точністю до однієї копійки. 

2.6.6.2. валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або 
іноземна валюта) 
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ 
Оплата облігацій серій М, N О, Р здійснюється в національній валюті 

України - гривні. 
2.6.6.3. найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на 

який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється 
у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери ра-
хунків у національній та іноземній валютах) 

Оплата облігацій серій М, N О, Р здійснюється Покупцями відповідно 
до умов договорів купівлі-продажу облігацій, укладених Емітентом з Покуп-
цями цінних паперів, за Правилами та іншими документами Біржі, шляхом 
перерахування 100% вартості облігацій на поточний рахунок Емітента за 
реквізитами: 

Рахунок № 37395014 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, ЄДРПОУ 
23494714. 

2.6.6.4. строк оплати облігацій 
Строки оплати облігацій визначаються договором купівлі-продажу об-

лігацій, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими 
власниками облігацій: 

- 22.10.2015 року для серії М; 
- 05.11.2015 року для серії N 
- 12.11.2015 року для серії О; 
- 12.11.2015 року для серії Р. 
Для купівлі облігацій Покупець облігацій серій М, N О, Р обов'язково 

повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих 
НКЦПФР депозитарних установ. 

Емітент не пізніше, ніж за один день до дня проведення торговельної 
сесії, протягом якої 

буде проводитись розміщення цінних паперів, подає розпорядження в ПАТ 
«Національний депозитарій України» (далі - Центральний депозитарій) на 
блокування цінних паперів на рахунку Емітента для забезпечення розрахунків 
за правочинами, що укладаються на Біржі. 

Центральний депозитарій згідно з Регламентом провадження депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію цінних паперів здійснює переказ обліга-
цій, заблокованих на рахунку Емітента, на рахунки у цінних паперах Покупця. 

Право власності на придбані Покупцем облігації в ході укладання до-
говорів з першими власниками облігацій виникає з моменту їх зарахування 
на рахунок Покупця облігацій у депозитарній установі та підтверджується 
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа власнику об-
лігацій. 

2.6.7. відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його по-
слугами щодо розміщення облігацій цього випуску): 

Укладання договорів з першими власниками облігацій серій М, N О, Р 
буде здійснено Емітентом самостійно без залучення андерайтера(ів). 

2.6.8. відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійсню-
вати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 
розміщення облігацій): 

2.6.8.1. повне найменування 
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» 
2.6.8.2. код за ЄДРПОУ: 33718227 
2.6.8.3. місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ле-

ніна, буд. 30 
2.6.8.4. номери телефонів та факсів: Тел./факс (056) 373-95-94 
2.6.8.5. номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяль-

ності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому 
ринку 

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на Про-
фесійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі 
на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття 
та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії 
ліцензії - 24.03.2008-24.03.2018 року. 

Порядок здійснення діяльності Біржею регламентується Правилами ПАТ 
«Фондова біржа «Перспектива», зареєстрованими рішенням НКЦПФР № 861 
від 02.07.2014 р. 

2.6.9. відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: 
2.6.9.1. повне найменування 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» 
2.6.9.2. місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Б.Грінченка, 

будинок 3 
2.6.9.3. код за ЄДРПОУ: 30370711 
2.6.9.4. реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування 

випусків цінних паперів (номер, дата укладення) 
Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків 

цінних паперів № ОВ-2710 від 13.12.2013 р. 
2.6.10. відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру 

власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний де-
позитарій цінних паперів): 

2.6.10.1. повне найменування 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» 
2.6.10.2. місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Б.Грінченка, 

будинок 3 
2.6.10.3. код за ЄДРПОУ: 30370711 
2.6.10.4. реквізити договору про надання реєстру власників іменних цін-

них паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого 
договору) 

Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів не укла-
дався. Реєстр власників облігацій серій М, N О, Р буде надаватися емітенту 

згідно із Заявою про приєднання до Умов Договору про обслуговування ви-
пусків цінних паперів № ОВ-2710 від 13.12.2013 р. 

2.6.10.5. номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту 
реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) 

Діяльність Центрального депозитарію регламентується Законом України 
«Про депозитарну систему України». 

1 жовтня 2013 року, НКЦПФР було зареєстровано подані ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів 
(рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092). 

2.7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною 

У разі визнання емісії облігацій серій М, N О, Р недійсною, Емітент по-
вертає першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як плата за 
розміщені облігації, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати визнання 
емісії облігацій серій М, N О, Р недійсною. 

2.8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за об-
лігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розмі-
щення облігацій 

У разі незатвердження Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у встановлені 
законодавством строки результатів розміщення та результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення об-
лігацій серій М, N О, Р, Емітент повертає першим власникам облігацій 
грошові кошти, що надійшли як плата за розміщені облігації, протягом 15 
(п'ятнадцяти) робочих днів з дати закінчення строку для затвердження 
Правлінням ПАТ «АЛЬФА БАНК» результатів розміщення та результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщен-
ня облігацій серій М, N О, Р. 

2.9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій 
та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення 
таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій) 

Рішення про приватне розміщення облігацій не приймалося. 
2.10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 

разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій): 
Рішення про приватне розміщення облігацій не приймалося. 
2.11. Умови та дата закінчення обігу облігацій 
Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну 

їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, ре-
зиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється з дотриманням 
положень законодавства про депозитарну систему України за рахунками у 
цінних паперах. 

Термін обігу облігацій серії М - з наступного дня після реєстрації 
НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій по 22.10.2017 року (включно). 

Термін обігу облігацій серії N - з наступного дня після реєстрації 
НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій по 05.11.2017 року (включно). 

Термін обігу облігацій серії О - з наступного дня після реєстрації 
НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій по 12.11.2017 року (включно). 

Термін обігу облігацій серії Р - з наступного дня після реєстрації НКЦПФР 
звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій по 10.11.2019 року (включно). 

Емітент має право придбати облігації на вторинному ринку за договір-
ною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати 
цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на 
рахунку у цінних паперах до дати початку погашення випуску, а також має 
право зберігати облігації на рахунку у цінних паперах та здійснювати по від-
ношенню до облігацій цього випуску всі та будь-які інші дії, що відповідають 
чинному законодавству України. 

2.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій: 
2.12.1. випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій 
За облігаціями серії М передбачена можливість викупу облігацій за ви-

могою їх власників у період обігу облігацій. За облігаціями серій N О, Р 
можливість викупу облігацій за вимогою їх власників не передбачена. 

За бажанням власник облігацій серії М має право надати облігації Емітен-
ту, а Емітент зобов'язується їх прийняти для викупу на умовах, викладених 
в цьому пункті. 

2.12.2. порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу 
облігацій 

Викуп облігацій серії М за вимогою їхніх власників буде здійснюватись у 
строки та в у порядку, що передбачені в цьому Проспекті емісії та Рішенні 
про публічне розміщення облігацій. 

2.12.3. порядок встановлення ціни викупу облігацій 
Ціна викупу, за якою Емітент зобов'язаний викупити облігації серії М у 

їхніх власників за їхньою вимогою, буде складатися з номінальної вартості 
облігації серії М та премії за зростання курсу. Ціна викупу облігації серії М 
не може бути меншою за її номінальну вартість. 

Номінальна вартість облігації серії М становить 1 000 (одна тисяча) гри-
вень 00 копійок за одну облігацію. 

Премія за зростання курсу, визначається на дату викупу облігації серії М 
за наступною формулою: 
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Повідомлення, які були надані після вказаних періодів, вважаються не-

дійсними. 
Подання повідомлень здійснюється за факсом, електронною поштою (з 

наступним наданням оригіналу протягом 5 (п'яти) робочих днів) або реко-
мендованим листом за адресою: 

Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 
тел.: (044) 490-1625, (044) 239-9141, факс: (044) 499-1035, 
е-таі і : 5есигі1іе5@аІГаЬапк.кіеу.иа, ^а^уаТеге8сИепко@аI^аЬапк.кіеV.иа, 

Vіс1о^.5ИітапоV8кіу@аI^аЬапк.кіеV.иа. 
Протягом 4 (чотирьох) робочих днів, що передують даті викупу, Емітент 

укладає угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином 
подали повідомлення про викуп облігацій. 

Для пред'явлення облігацій до викупу, власник облігацій до 12 (дванад-
цятої) години за київським часом дати викупу перераховує належні йому 
облігації в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Цен-
тральному депозитарії. Після чого Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів 
після дати викупу перераховує грошові кошти на рахунок Продавця. 

У разі, якщо власник облігацій не перерахує до 12 (дванадцятої) години 
за київським часом на дату викупу належні йому облігації зі свого особистого 
рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, 
то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на відповід-
ному рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. Відсотки 
на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються. 

Емітент здійснює розрахунки за облігаціями за особистим зверненням 
власників облігацій або їх уповноважених осіб та після перерахування об-
лігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. 
Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати викупу облігацій, не нара-
ховуються та не сплачуються. 

Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій у 
разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії М до встановленої дати 
початку погашення облігацій серії М. 

2.13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі при-
йняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): 

2.13.1. дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями 
Виплати відсоткового доходу за облігаціями серій М, N О, Р здійснюють-

ся Емітентом. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 3 (трьох) 
робочих днів після закінчення відповідного відсоткового період. 

За облігаціями серії М: 
Відсотковий період Початок відсоткового 

періоду 
Кінець відсоткового 

періоду 
Строки виплати 

відсоткового доходу 
Тривалість відсоткового 

періоду, днів 
Розмір відсоткової ставки 

1 27.10.2014 25.01.2015 26-28.01.2015 91 10,0% 
(десять відсотків) річних 2 26.01.2015 26.04.2015 27-29.04.2015 91 

10,0% 
(десять відсотків) річних 

3 27.04.2015 26.07.2015 27-29.07.2015 91 

10,0% 
(десять відсотків) річних 

4 27.07.2015 25.10.2015 26-28.10.2015 91 

10,0% 
(десять відсотків) річних 

5 26.10.2015 24.01.2016 25-27.01.2016 91 Буде опублікована не 
пізніше 

12.10.2015 року 
6 25.01.2016 24.04.2016 25-27.04.2016 91 

Буде опублікована не 
пізніше 

12.10.2015 року 7 25.04.2016 24.07.2016 25-27.07.2016 91 

Буде опублікована не 
пізніше 

12.10.2015 року 
8 25.07.2016 23.10.2016 24-26.10.2016 91 

Буде опублікована не 
пізніше 

12.10.2015 року 

9 24.10.2016 22.01.2017 23-25.01.2017 91 Буде опублікована не 
пізніше 

10.10.2016 року 
10 23.01.2017 23.04.2017 24-26.04.2017 91 

Буде опублікована не 
пізніше 

10.10.2016 року 11 24.04.2017 23.07.2017 24-26.07.2017 91 

Буде опублікована не 
пізніше 

10.10.2016 року 
12 24.07.2017 22.10.2017 23-25.10.2017 91 

Буде опублікована не 
пізніше 

10.10.2016 року 

За облігаціями серії № 
Відсотковий період Початок відсоткового 

періоду 
Кінець відсоткового 

періоду 
Строки виплати 

відсоткового доходу 
Тривалість відсоткового 

періоду, днів 
Розмір відсоткової ставки 

1 10.11.2014 08.02.2015 09-11.02.2015 91 11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 2 09.02.2015 10.05.2015 11-13.05.2015 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

3 11.05.2015 09.08.2015 10-12.08.2015 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

4 10.08.2015 08.11.2015 09-11.11.2015 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

5 09.11.2015 07.02.2016 08-10.02.2016 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

6 08.02.2016 08.05.2016 09-11.05.2016 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

7 09.05.2016 07.08.2016 08-10.08.2016 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

8 08.08.2016 06.11.2016 07-09.11.2016 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

9 07.11.2016 05.02.2017 06-08.02.2017 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

10 06.02.2017 07.05.2017 08-10.05.2017 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

11 08.05.2017 06.08.2017 07-09.08.2017 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

12 07.08.2017 05.11.2017 06-08.11.2017 91 

11,0% (одинадцять 
відсотків) річних 

За облігаціями серії О: 
Відсотковий період Початок відсоткового 

періоду 
Кінець відсоткового 

періоду 
Строки виплати 

відсоткового доходу 
Тривалість відсоткового 

періоду, днів 
Розмір відсоткової ставки 

1 17.11.2014 15.02.2015 16-18.02.2015 91 20,0% (двадцять 
відсотків) річних 2 16.02.2015 17.05.2015 18-20.05.2015 91 
20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

3 18.05.2015 16.08.2015 17-19.08.2015 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

4 17.08.2015 15.11.2015 16-18.11.2015 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

5 16.11.2015 14.02.2016 15-17.02.2016 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

6 15.02.2016 15.05.2016 16-18.05.2016 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

7 16.05.2016 14.08.2016 15-17.08.2016 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

8 15.08.2016 13.11.2016 14-16.11.2016 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

9 14.11.2016 12.02.2017 13-15.02.2017 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

10 13.02.2017 14.05.2017 15-17.05.2017 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

11 15.05.2017 13.08.2017 14-16.08.2017 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

12 14.08.2017 12.11.2017 13-15.11.2017 91 

20,0% (двадцять 
відсотків) річних 

Премія = 1000 хі 1— 1 І 
р I Р Х 0 і 

де, Премія - це премія за зростання курсу; 
1000 - номінальна вартість облігації серії М в гривнях; 
РХ0 - середній офіційний обмінний курс Долар США / Українська гривня (з 

розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) за 
20 робочих днів, що передують даті початку укладання договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій серії М, встановлений 
Національним банком України; 

РХ̂  - середній офіційний обмінний курс Долар США / Українська гривня (з 
розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) за 
20 робочих днів, що передують даті викупу облігацій серії М, встановлений 
Національним банком України. 

Сума премії за зростання курсу розраховується на 1 (одну) облігацію з 
точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення. 

Премія за зростання курсу сплачується виключно у разі, якщо її розра-
хункове значення є додатнім. 

При розрахунках в процесі викупу облігацій серії М у їхніх власників 
принцип «поставка цінних паперів проти оплати» не буде застосовуватись. 

2.12.4. строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками 
для викупу 

Для здійснення викупу власник облігацій або належним чином уповнова-
жена ним особа (далі - Продавець) має подати Емітенту повідомлення про 
викуп усіх або частини належних йому облігацій серії М. 

Таке повідомлення має містити: назву Продавця, код за ЄДРПОУ, ІПН, 
П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повнова-
ження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність 
тощо), кількість облігацій, запропонованих до продажу, згоду з умовами вику-
пу, які викладені в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публічне розміщення 
облігацій, адресу та телефон Продавця, бути засвідчене уповноваженою 
особою та надане, відповідно, в наступні періоди: 

Відсотковий період після 
якого здійснюється викуп 

Дата викупу Строки подання 
повідомлення для викупу 

4 26.10.2015 19-20.10.2015 
8 24.10.2016 17-18.10.2016 

Телефон редакції: 456-24-60. 29 
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За облігаціями серії Р: 
Відсотковий період Початок відсоткового Кінець відсоткового Строки виплати Тривалість відсоткового Розмір відсоткової ставки 

періоду періоду відсоткового доходу періоду, днів 
1 17.11.2014 15.02.2015 16-18.02.2015 91 21,0% (двадцять один 
2 16.02.2015 17.05.2015 18-20.05.2015 91 відсоток) річних 
3 18.05.2015 16.08.2015 17-19.08.2015 91 
4 17.08.2015 15.11.2015 16-18.11.2015 91 
5 16.11.2015 14.02.2016 15-17.02.2016 91 
6 15.02.2016 15.05.2016 16-18.05.2016 91 
7 16.05.2016 14.08.2016 15-17.08.2016 91 
8 15.08.2016 13.11.2016 14-16.11.2016 91 
9 14.11.2016 12.02.2017 13-15.02.2017 91 
10 13.02.2017 14.05.2017 15-17.05.2017 91 
11 15.05.2017 13.08.2017 14-16.08.2017 91 
12 14.08.2017 12.11.2017 13-15.11.2017 91 
13 13.11.2017 11.02.2018 12-14.02.2018 91 
14 12.02.2018 13.05.2018 14-16.05.2018 91 
15 14.05.2018 12.08.2018 13-15.08.2018 91 
16 13.08.2018 11.11.2018 12-14.11.2018 91 
17 12.11.2018 10.02.2019 11-13.02.2019 91 
18 11.02.2019 12.05.2019 13-15.05.2019 91 
19 13.05.2019 11.08.2019 12-14.08.2019 91 
20 12.08.2019 10.11.2019 11-13.11.2019 91 

Остання виплата відсотків здійснюється одночасно з погашенням об-
лігацій. 

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на 
святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата 
відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступ-
ного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. 

Відсотки за облігаціями за такі святкові (вихідні, неробочі) дні у відповід-
ному відсотковому періоді не нараховуються та не сплачуються. 

Емітент зобов'язується опублікувати інформацію про встановлення відсо-
ткових ставок за облігаціями серії М в тому самому офіційному друкованому 
виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому 
буде опубліковано Проспект емісії облігацій, та на веб-сайті Емітента за 
адресою: ИНр://тогото.аІїаЬапк.иа. 

При бажанні, власники облігацій та Покупці, можуть додатково звернутися 
із запитом про розмір відсоткової ставки за облігаціями серії М до Емітента 
за адресою: 

Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 
тел.: (044) 490-1625, (044) 239-9141, факс: (044) 499-1035, 
е-таі і : 5есип1іе5@аІїаЬапк.кіеу.иа, ^а^уаТеге8сИепко@аIїаЬапк.кіеV.иа, 

Vіс1о^.5ИітапоV8кіу@аIїаЬапк.кіеV.иа. 
2.13.2. заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити 

розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято 
рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та 
порядок виплати відсоткового доходу 

Для облігацій серії М: 
Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 10,0% (десять 

відсотків) річних у гривні на 1-4 відсоткові періоди. 
На 5-8 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлю-

ється Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, не пізніше 
ніж, за 14 днів до початку п'ятого відсоткового періоду, але не нижче 2% 
(двох відсотків) річних у гривні. На 9-12 відсоткові періоди відсоткова ставка 
за облігаціями встановлюється Правлінням Емітента, виходячи з ринкової 
кон'юнктури, не пізніше ніж, за 14 днів до початку дев'ятого відсоткового 
періоду, але не нижче 2% (двох відсотків) річних у гривні. 

Для облігацій серії N 
Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 11,0% (одинад-

цять відсотків) річних у гривні на 1-12 відсоткові періоди. 
Для облігацій серії О: 
Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 20,0% (двад-

цять відсотків) річних у гривні на 1-12 відсоткові періоди. 
Для облігацій серії Р: 
Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 21,0% (двад-

цять один відсоток) річних у гривні на 1-20 відсоткові періоди. 
Розмір запланованих відсотків встановлюється відповідно до методу роз-

рахунку відсоткового доходу, визначеного нижче. 
Метод розрахунку відсоткового доходу за облігаціями серій М, № 
Відсотковий дохід за облігаціями серій М та N нараховуються відповідно 

до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто 
один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у 
році приймається за 365 (триста шістдесят п'ять). 

Загальна сума відсоткового доходу на одну облігацію серій М та N скла-
дається з основного відсоткового доходу і додаткового відсоткового доходу. 
Загальний розмір сплачуваного відсоткового доходу за облігацією не може 
бути меншим за суму основного відсоткового доходу. 

Сума основного відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає ви-
платі за відсотковий період, розраховується за формулою: 

„ „ „ „ %Ставка 91 ОВД = 1000 х х 
100% 365 

де ОВД - сума нарахованого основного відсоткового доходу за відповід-
ний відсотковий період (у гривнях); 

1000 - номінальна вартість облігації в гривнях; 

%Ставка - ставка відсотку, передбачена умовами випуску облігацій, ви-
кладеними в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публічне розміщення 
облігацій; 

91 - тривалість відсоткового періоду, днів. 
Сума основного відсоткового доходу розраховується на 1 (одну) облігацію 

з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення. 
Сума додаткового відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає 

виплаті за перші одинадцять відсоткових періодів, розраховується за фор-
мулою: 

мог, %Ставка 91 І РХ „V „ „ ДВД = 1000 х х х І 1— 1 |;І = 1...1 
100% 365 | РХ0 / 

де ДВД - сума нарахованого додаткового відсоткового доходу за відпо-
відний відсотковий період (у гривнях); 

1000 - номінальна вартість облігації в гривнях; 
%Ставка - ставка відсотку, передбачена умовами випуску облігацій, ви-

кладеними в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публічне розміщення 
облігацій; 

91 - тривалість відсоткового періоду, днів; 
РХ0 - середній офіційний обмінний курс Долар США / Українська гривня 

(з розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) 
за 20 робочих днів, що передують даті початку укладання договорів з пер-
шими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, встановлений 
Національним банком України; 

РХ̂  - середній офіційний обмінний курс Долар США / Українська гривня 
(з розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) 
за 20 робочих днів, що передують даті початку виплати відсоткового до-
ходу за і-й (і=1.11) відсотковий період, встановлений Національним банком 
України. 

Сума додаткового відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає 
виплаті за дванадцятий відсотковий період, розраховується за формулою: 

РХ, „ г , „ „ „ „ „ І - %Ставка 91 ДВД = 1000 х І 1 + х і х 1 100% 365 
-22- - 1 

ХРХ0 

де ДВД - сума нарахованого додаткового відсоткового доходу за відпо-
відний відсотковий період (у гривнях); 

1000 - номінальна вартість облігації в гривнях; 
%Ставка - ставка відсотку, передбачена умовами випуску облігацій, ви-

кладеними в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публічне розміщення 
облігацій; 

91 - тривалість відсоткового періоду, днів; 
РХ0 - середній офіційний обмінний курс Долар США / Українська гривня 

(з розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) 
за 20 робочих днів, що передують даті початку укладання договорів з пер-
шими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, встановлений 
Національним банком України; 

РХ12 - середній офіційний обмінний курс Долар США / Українська гривня 
(з розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) 
за 20 робочих днів, що передують даті початку виплати відсоткового доходу 
за дванадцятий відсотковий період, встановлений Національним банком 
України. 

Сума додаткового відсоткового доходу розраховується на 1 (одну) обліга-
цію з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення. 

Додатковий відсотковий дохід сплачується виключно у разі, якщо його 
розрахункове значення є додатнім. 

Метод розрахунку відсоткового доходу за облігаціями серій О, Р: 
Відсотковий дохід за облігаціями серій О, Р нараховуються відповідно до 

відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) 
календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році при-
ймається за 365 (триста шістдесят п'ять). 

Сума відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за від-
сотковий період, розраховується за формулою: 
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„ • „ „ „ „ %Ставка 91 Дохід = 1000 х х 
100% 365 

де Дохід - сума нарахованого доходу за відповідний відсотковий період; 
1000 - номінальна вартість облігації (в гривнях); 
91 - тривалість відсоткового періоду, днів; 
%Ставка - ставка (відсотків річних), за якою нараховується відсотковий 

дохід за облігаціями, у від сотках. 
Сума відсоткового доходу розраховується на 1 (одну) облігацію з точністю 

до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення. 
2.13.3. валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (націо-

нальна або іноземна валюта) 
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серій М, N О, Р здійснюється 

в національній валюті України - гривні. 
2.13.4. порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечен-

ня виплати відсоткового доходу за облігаціями 
3дійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями серій 

М, N О, Р забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил 
та/або Регламенту Центрального депозитарію. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серій М, N О, Р здійснюється 
на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депо-
зитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку ви-
плати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр). Реєстр складається 
Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента 
у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серій М, N О, Р здійсню-
ється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий 
Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових 
коштів для здійснення певної виплати та надання документів, визначених 
Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію. 

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження 
про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депози-
тарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-корес-
пондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій. 

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання 
на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, 
Емітент здійснює таке утримання на умовах та в порядку, передбачених 
чинним законодавством України. 

2.14. Порядок погашення облігацій: 
2.14.1. дати початку і закінчення погашення облігацій 
Для облігацій серії М: 
Дата початку погашення облігацій: 23.10.2017 року. 
Дата закінчення погашення облігацій: 25.10.2017 року. 
Для облігацій серії N 
Дата початку погашення облігацій: 06.11.2017 року. 
Дата закінчення погашення облігацій: 08.11.2017 року. 
Для облігацій серії О: 
Дата початку погашення облігацій: 13.11.2017 року. 
Дата закінчення погашення облігацій: 15.11.2017 року. 
Для облігацій серії Р: 
Дата початку погашення облігацій: 11.11.2019 року. 
Дата закінчення погашення облігацій: 13.11.2019 року. 
2.14.2. умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рі-

шення про розміщення цільових облігацій) 
Рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій не при-

ймалося. 
2.14.3. порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням 

валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) 
(у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) 

3дійснення Емітентом погашення облігацій серій М, N О, Р забезпечу-
ється Центральним депозитарієм відповідно до Правил та/або Регламенту 
Центрального депозитарію. 

Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, 
складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного 
дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр 
складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпо-
рядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну 
діяльність. 

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок 
у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому 
центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів, 
визначених Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію. 

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру 
здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні 
грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, у 
яких відкрито рахунки власників облігацій. 

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують 
грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів 
про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/ 
отримувачами облігацій. 

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання 
на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, 
Емітент здійснює таке утримання на умовах та в порядку, передбачених 
чинним законодавством України. 

Якщо строк погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, не-
робочий) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється 
у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним, не-
робочим) робочого дня. 

Відсотки за облігаціями за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нарахо-
вуються та не сплачуються. 

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній 
валюті України - гривні. 

2.14.4. можливість дострокового погашення емітентом всього випуску 
(серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників 
облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення ви-
пуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення 
облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового 
погашення) 

Можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску (серії) об-
лігацій за власною ініціативою не передбачена. 

2.14.5. можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх влас-
ників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом 
рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встанов-
лення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть 
бути пред'явлені для дострокового погашення) 

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників 
не передбачена. 

2.14.6. дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для 
погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій 

У разі, якщо власник облігацій не перерахує на дату початку погашення 
належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на ра-
хунок Емітента в Центральному депозитарії або якщо наданий Центральним 
депозитарієм обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими 
повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх по-
гашенні, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на 
відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. 
Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються. 

2.15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту 

В разі неспроможності Емітента облігацій виконати зобов'язання за об-
лігаціями у строк, встановлений у цьому Проспекті емісії облігацій, та/або 
погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки, зазначені 
у цьому Проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку 
неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й Проспект емісії обліга-
цій, не менше як за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення терміну 
погашення облігацій. 

Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами 
учасників Емітента. 

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволен-
ня вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

2.16. Інші відомості* 
Відповідно до Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-

приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого Рішенням НКЦПФР 27.12.2013 № 2998, повідомлення про випуск 
та розміщення облігацій здійснюється шляхом публікації у повному обсязі 
Проспекту емісії облігацій після реєстрації випуску облігацій та Проспекту 
їх емісії в НКЦПФР та отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій. 

Крім того, Емітент розкриває інформацію, що міститься у Проспекті емісії 
цінних паперів, після реєстрації такого Проспекту емісії в НКЦПФР не менш 
як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, 
визначеної Проспектом емісії цінних паперів, шляхом: 

- публікації проспекту емісії цінних паперів в офіційному друкованому 
виданні НКЦПФР; 

- розміщення проспекту емісії цінних паперів у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних НКЦПФР; 

- розміщення проспекту емісії цінних паперів цінних паперів на веб-сайті 
Емітента; 

- розміщення проспекту емісії цінних паперів на веб-сайті Біржі. 
2.17. Застереження: 
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися 
як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відо-
мостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи. 

Від емітента: 
Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» В.В. Михайльо 
Головний бухгалтер ПАТ «АЛЬФА-БАНК» А.В. Кухарчук 
Від аудитора: 
Президент ТОВ АФ «РСМ АПіК» Т.О. Бернатович 
Директор ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» В.М. Мніщенко 
Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне 

розміщення облігацій**: 
Директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» С.Є. Шишков 
* За наявності. 
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення об-

лігацій. 

Телефон редакції: 456-24-60. 31 


