
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне 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) 490-88-01 (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 прийняття рішення про виплату 

дивідендів 

II. Текст повідомлення 

25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-57) прийнято рiшення: 

- направити 700 000,00 гривень (сiмсот тисяч гривень 00 копiйок) на виплату дивiдендiв 

власникам привiлейованих акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi 

Банку у 2016 роцi; 

- здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України;  

- доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими 

та привiлейованими акцiями у вiдповiдностi до законодавства України.  

    Спостередною радою Банку (Протокол № СР-5 вiд 05.05.2017р.) прийнято рiшення про 

визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими та привiлейованими акцiями Банку, 

вiдповiдно до якого: 

Строк виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: з 24 травня 2017 року по 01 липня 2017 

року. 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими 

акцiями - 30 сiчня 2017 р., встановлена на пiдставi рiшення Спостередної ради Банку (Протокол № 

СР-1/4 вiд 23.01.2017р.). 

25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-57) прийнято рiшення: 

- направити 3 628 911 560,85 гривень (три мiльярди шiстсот двадцять вiсiм мiльйонiв дев`ятсот 

одинадцять тисяч п`ятсот шiстдесят гривень 85 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих 

акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2016 роцi; 

- здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України; 

- доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за 

простими та привiлейованими акцiями у вiдповiдностi до законодавства України.  

       Спостередною радою Банку (Протокол № СР-5 вiд 05.05.2017р.) прийнято рiшення про 

визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими та привiлейованими акцiями Банку, 

вiдповiдно до якого: 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями -  

15 травня 2017 року.  



Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: з 24 травня 2017 року по 25 жовтня 2017 року. 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.  

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. 

 

05.05.2017 

(дата) 

 


