
 

  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

29.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ MO210429\4 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 
Заступник Голови Правління, 

Головний бухгалтер  
 

 
 

Рибенко О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: 
 Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 
2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, будинок 20; 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 36520434 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 +38044-461-15-00, +38044-461-15-58 
6. Адреса електронної пошти: 

 maria.tsabal@db.com 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  
 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.db.com/ukraine/en/content/

general-documents.html 29.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

  

Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів 
 

Зміст інформації: 

29 квітня 2021 року прийняте Рішення № 32 єдиного акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного 
товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняте рішення внести зміни до статуту Банку шляхом затвердження його в 

новій редакції, пов'язані з приведенням його у відповідність до законів України "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську 
діяльність" та іншого законодавства України. 
 
Зміни до статуту набуватимуть чинності після державної реєстрації статуту Банку в новій редакції.  

Зміни стосуються акціонерів - власників простих іменних акцій. 
  
Статут приведений у відповідність до закону України "Про акціонерні товариства", "Про банки та банківську діяльність" та методичних 
рекомендацій регулятора.  

 
Кількість акціонерів на дату прийняття рішення акціонера - один акціонер.  
 

 


