
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Акцiонерне товариство "Райффайзен 

Банк Аваль" 

2. Код за ЄДРПОУ 14305909 

3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-87-42 (43) (044) 285-32-31 

5. Електронна поштова адреса info@aval.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

II. Текст повідомлення 

01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол №НР-6/1 

вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Лавренчука Володимира 

Миколайовича Головою Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" строком на три роки з 

31.12.2018 року по 31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв перебував на посадi Голови 

Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку не 

володiє, згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол №НР-6/2 

вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Бьоша Герхарда Першим 

заступником Голови Правлiння, членом Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль", 

строком на три роки з 31.12.2018 року по 31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв 

перебував на посадi Першого заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку не 

володiє, згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол №НР-6/4 

вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Коссманна Роберта Заступником 

Голови Правлiння, членом Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" строком на три роки 

з 31.12.2018 року по 31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв перебував на посадi 

Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку не 

володiє, згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол №НР-6/3 

вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Гурiної Наталiї Олександрiвни 

Заступником Голови Правлiння, членом Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

строком на три роки з 31.12.2018 року по 31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв 

перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль". 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмір пакету акцій, 

якою володіє особа становить 0,00% в статутному капіталі Банку, згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Лавренчук Володимир Миколайович 

Голова Правлiння    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  01.10.2018 

(дата) 

 


