Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»,
місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011 (далі – Банк)
повідомляє про про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за
підсумками роботи Банку у 2019 році
Відповідно до рішенням Річних Загальних Зборів акціонерів Банку
(Протокол №Зб-61 від 11.09.2020 р.) та рішення Наглядової ради Банку
(Протокол №НР-9/7 від 24.09.2020 р.) буде здійснена виплата дивідендів через
національну депозитарну систему України:
- за привілейованими акціями не пізніше 09 листопада 2020 року шляхом
перерахування дивідендів на грошовий рахунок
Центрального
депозитарію України, відкритий у Розрахунковому центрі з
обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на
грошові рахунки депозитарних установ для подальшого переказу
депозитарними установами на рахунки депонентів-акціонерів або
сплати депонентам-акціонерам іншим способом, передбаченим
договором.
Виплата здійснюється згідно переліку акціонерів складеному станом на
30 січня 2020 року відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол
НР-1/9 від 21.01.2020 р.) в розмірі 14 відсотків номінальної вартості
акцій згідно умов випуску та Статуту Банку.
- за простими акціями не пізніше 26 листопада 2020 року шляхом
перерахування дивідендів на грошовий рахунок
Центрального
депозитарію України, відкритий у Розрахунковому центрі з
обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на
грошові рахунки депозитарних установ для подальшого переказу
депозитарними установами на рахунки депонентів-акціонерів або
сплати депонентам-акціонерам іншим способом, передбаченим
договором.
Дата складання переліку осіб - власників простих акцій Банку, які мають
право на отримання дивідендів - 09 жовтня 2020 року. Нарахування
дивідендів здійснюється в розмірі 69,5 відсотків номінальної вартості
акцій відповідно до Рішення Річних Загальних Зборів акціонерів
(Протокол №Зб-61 від 11.09.2020 р.).
Банк здійснює повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за
привілейованими та простими акціями, про дату, розмір, порядок та строк їх
виплати відповідно до законодавства шляхом розміщення зазначеної
інформації на веб-сайті Банку в мережі Інтернет не пізніше дати початку
виплати дивідендів, а також інформування бірж, на яких акції Банку допущені
до торгів, протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.
Правління Банку

