
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 
Факти лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 

II. Текст повідомлення 

На пiдставi повiдомлення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (вих. № 0868 вiд 08.04.2016р.), 

отриманого Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль (далi - Банк) 

11.04.2016р. (вх. № 39-2-0-00/10 вiд 11.04.2016р.), Банк повiдомляє, що 08.04.2016р. Операцiйним 

управлiнням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прийнято рiшення № 160408/00002 вiд 

08.04.2016р. про виключення простих iменних акцiй АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ: 

14305909; ISIN: UA4000069603) iз Бiржового Реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та переведення 

до списку позалiстингових цiнних паперiв з 11.04.2016р.  

Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiя проста. Загальна номiнальна вартiсть акцiй: 

6149516258.00 грн. Загальна кiлькiсть акцiй: 61495162580 шт. 

Дiя вчинена щодо 100% випуску акцiй. 

Дата реєстрацiї випуску акцiй: 03.12.2015р. Номер свiдоцтва про реєстрацiю: 143/1/2015. 

Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй: Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та фондового ринку.  

Тип цiнних паперiв: акцiя проста бездокументарна iменна. 

Делiстинг акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-00/106 вiд 07.04.2016р. з метою 

приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України «Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який 

набере чинностi 01.05.2016р.  

На пiдставi повiдомлення ПАТ "Українська бiржа" (вих. № 4937/01/16 вiд 11.04.2016р.), 

отриманого Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль (далi - Банк) 

11.04.2016р. (вх. № 39-2-0-00/11 вiд 11.04.2016р.), Банк повiдомляє, що рiшенням Котирувальної 

комiсiї №1637 вiд 11.04.2016р. ПАТ "Українська бiржа" простi iменнi акцiї АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" (ЄДРПОУ: 14305909; ISIN: UA4000069603) з 12 квiтня 2016р. виключено iз бiржового 

реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового 

списку на пiдставi п. 17.3.2. (за заявою емітента) Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа".  

Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiя проста. Загальна номiнальна вартiсть акцiй: 

6149516258.00 грн. Загальна кiлькiсть акцiй: 61495162580 шт. 

Дiя вчинена щодо 100% випуску акцiй. 

Дата реєстрацiї випуску акцiй: 03.12.2015р. Номер свiдоцтва про реєстрацiю: 143/1/2015. 

Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй: Нацiональна комiсiя з 



цiнних паперiв та фондового ринку.  

Тип цiнних паперiв: акцiя проста бездокументарна iменна. 

Делiстинг акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-00/105 вiд 07.04.2016р. з метою 

приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України «Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який 

набере чинностi 01.05.2016р. 

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. 

 

11.04.2016 

(дата) 

 


