ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ЕМІТЕНТА
1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство
«Райффайзен Банк Аваль»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
14305909
1.4. Місцезнаходження емітента:
01011, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:
0444908801, 0442853231
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
info@aval.ua
1.7 Веб-сайт емітента
www.aval.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
http://www.aval.ua/about/for_publication/
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
1.9. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
викуп власних акцій
2.Текст повідомлення
26 квітня 2011 року Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль» (надалі Банк) (протокол № Зб-48) вирішили здійснити викуп
простих та привілейованих акцій Банку у акціонерів – фізичних осіб, згідно переліку
акціонерів, складеному станом на 20 квітня 2011 року. Встановлено строк викупу акцій з 01
липня 2011 року по 15 червня 2012 року. Строк подачі заяв на викуп належних акціонерам
акцій – з 01 липня 2011 року по 15 червня 2012 року. Прості іменні та привілейовані іменні
акції Банку випущені в бездокументарній формі (реєстраційний номер свідоцтва про
реєстрацію випуску простих акцій 363/1/10, привілейованих акцій - № 364/1/10; свідоцтва
видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08 червня 2010 року),
номінальна вартість однієї акції – 0,10 гривень. Прибуток на одну просту акцію за річною
фінансовою звітністю 2010 року склав 0,00 гривень. Акції викуповуються за ціною 0,3985
гривень за одну акцію відповідно ринкової вартості акції (середньозваженого біржового курсу
акцій Банку за 2010 рік) згідно офіційного повідомлення ПАТ «Українська біржа». Строк
сплати акціонерам вартості викуплених акцій встановлюється в період з 15 липня 2011 року
по 15 червня 2012 року. Максимальна кількість простих акцій, які планується викупити –
95566417 (0,31% статутного капіталу Банку), привілейованих – 1943399 (0,01% статутного
капіталу Банку). Загальними Зборами акціонерів вирішено всі викуплені прості та
привілейовані акції Банку продати істотному акціонеру «Райффайзен Банк Інтернаціональ
АГ» за ціною, що визначається згідно чинного законодавства та не може бути нижчою за їх
ринкову вартість.
Істотним акціонером Банку є «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Австрія); володіє
28832609810 простими іменними акціями Банку та 48008672 привілейованими іменними
акціями Банку, що загалом складає 96,18 відсотків статутного капіталу Банку.
Посадові особи володіють 100 простими акціями Банку, що складає 0,00 відсотка його
статутного капіталу.
На дату прийняття рішення про викуп власних акцій Банк викуплених акцій не має.
3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління

В.М.Лавренчук
М.П.

27 квітня 2011 року

