
                                                                

 

 

До уваги  акціонерів  

Публічного акціонерного товариства  

«Райффайзен Банк Аваль»! 
        Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (надалі Банк) повідомляє, що 

відповідно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № Зб-57 від 25.04.2017р.) і 

Рішень Спостережної ради Банку (Протокол №СР-1/4 від 23.01.2017р. і №СР-5 від  05.05.2017р.) 

повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Банку за 2016 

рік, про наступне: 

1. Прийнято рішення про розподіл прибутку Банку і направлення на виплату дивідендів: 

- за простими акціями в сумі 3 628,9 млн.грн. Розмір дивідендів на одну просту акцію складає 

5,901 копійки ; 

- за привілейованими 700 тис.грн. Розмір дивідендів на одну привілейовану акцію складає 1,4 

копійки. 

2. Виплата дивідендів буде здійснюватися шляхом перерахування суми дивідендів на грошовий 

рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування 

договорів, для зарахування на грошові рахунки депозитарних установ для подальшого 

переказу депозитарними установами на рахунки депонентів-акціонерів або сплати 

депонентам–акціонерам іншим способом, передбаченим Договір про обслуговування 

рахунку у цінних паперах (надалі Договір). 

3. При перерахуванні дивідендів за простими акціями Банк утримує і перераховує в державний 

бюджет: 

з суми нарахованих дивідендів фізичних осіб: 

за простими акціями - 5% податок з доходів фізичних осіб; 

                                       1,5% військовий збір; 

             за привілейованими -  18% податок з доходів фізичних осіб; 

                                        1.5% військовий збір. 

З суми нарахованих дивідендів юридичним особам-нерезидентам України: 

за простими і привілейованими акціями - податок на репатріацію прибутку або звільнення від 

нього на підставі норм міжнародних договорів і при пред’явлені в Банк Сертифікату 

резидентності юридичною особою. 

4. Банк перераховує дивіденди  для виплати фізичним особам тільки в разі наявності інформації 

про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номеру платника податку. 

5. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 

за простими акціями – 15 травня 2017 року; 

за привілейованими -   30 січня 2017 року. 

6. Нарахування дивідендів власникам простих та привілейованих акцій буде здійснено не 

пізніше 24 травня 2017 року. 

7. Виплата дивідендів власникам: 

- простих акцій буде здійснена не пізніше 25 жовтня 2017 року; 

- привілейованих акцій буде здійснена не пізніше 01 липня 2017 року. 
 

       Для уникнення непорозумінь при виплаті дивідендів,  просимо Вас, 

звертатися  до Банку – Департаменту виконавчого управління і комунікацій 

Банку за адресою: м.Київ, Дніпровська наберіжна, буд.7, тел.(044) 490-87-42, (044) 

490-87-43. 
 

     Для отримання інформації щодо можливості отримання дивідендів  за акціями Банку, 

акціонери, яким відкрито рахунки цінних паперах в депозитарній установі – Банку,  можуть 

звертатися до Управління депозитарної діяльності,  що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 

Пирогова, 7Б, каб. 210, тел.: (044) 498-79-30. 

 

                                                                        Правління АТ «Райффайзен Банк Аваль». 


