
 

  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

30.06.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ MO/210630/3 

(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://country.db.com/ukraine/mandato

ry-disclosure-of-information/special-inf
ormation-of-the-issuer/?language_id=3 30.06.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

  

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента 
 

Зміст інформації: 

Протоколом №MB/210629/1 засідання Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" від 29.06.2021 розглянуто питання про перехід 
офіційного веб-сайту Банку на нову архітектурну платформу. 

За результатами розгляду питання прийнято рішення погодити міграцію веб-сайту Банку на нову архітектурну платформу, що дозволить 
покращити його адміністрування та полегшить процес користування сайтом за допомогою цифрових пристроїв.  
 
Стара адреса веб-сайту: https://www.db.com/ukraine/ 

 
Нова адреса веб-сайту: https://country.db.com/ukraine/ 
 
Дата міграції на новий веб-сайт - 30 червня 2021 року.  

 


