
Повідомлення  
про право вимоги обов’язкового викупу акцій, 

що належать акціонерам  АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

 

Шановні акціонери! 

                Повідомляємо Вас, що Річними Загальними Зборами акціонерів (далі 

Збори) Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (надалі Банк), які 

відбулись 27 квітня 2018 року, прийнято рішення про зміну типу акціонерного 

товариства Банку. Керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні 

товариства» та у порядку, встановленому Статутом Банку,  повідомляємо про  

виникнення у акціонерів Банку, які були зареєстровані для участі у Зборах та 

проголосували  проти прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства 

Банку (питання №7 Зборів), права вимагати  обов’язкового викупу Банком належних 

таким акціонерам простих акцій Банку. 

                Ціна викупу 1 акції становить 0,3130 грн. (була затверджена Наглядовою 

радою Банку, Протокол №НР-1/1 від 02.05.2018 р., та визначена як ринкова вартість  

акцій Банку станом на останній робочий день, що передував  дню розміщення в 

установленому порядку  повідомлення про  скликання Зборів). 

                Загальна кількість акцій, викупу яких мають  право вимагати, акціонери 

становить 704 943 420 штук простих іменних акцій Банку; загальна вартість акцій  у 

разі викупу - 220 647 290,46 грн. 

                  Протягом 30 днів після Зборів  акціонер, який має намір реалізувати право 

обов’язкового викупу, має подати Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера 

мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання 

(місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він 

вимагає. До письмової вимоги  акціонером мають бути додані копії документів, що 

підтверджують  його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги. 

На підставі поданої акціонером вимоги про обов’язковий викуп акцій між 

акціонером та  Банком укладається у письмовій формі Договір про викуп акцій 

згідно з типовою формою, затвердженою Наглядовою Радою Банку.  

 Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера  Банк, на підставі 

укладеного із акціонером Договору про викуп акцій, здійснює оплату вартості акцій 

за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу 

акцій, що належать акціонеру. Відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, 

необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких 

він вимагає, у т.ч. відповідно до умов Договору про викуп акцій. Оплата акцій 

здійснюється у грошовій формі, згідно умов Договору про викуп акцій. 

 Подати письмову вимогу, ознайомитись з типовою формою Договору про 

викуп акцій та отримати більш детальну інформацію щодо викупу акцій акціонери 

можуть за адресою: Дніпровська набережна, 7, м.Київ, телефон для довідок (044) 

490-87-42/43. 

                  

Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  


