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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ЕМІТЕНТА 

 
1.Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента:     Публічне акціонерне товариство                 

«Райффайзен Банк Аваль» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909 
1.4. Місцезнаходження емітента: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0444908801, 0442853231 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@aval.ua 
1.7 Веб-сайт емітента www.aval.ua 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для  
розкриття інформації     

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

1.9. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента 

2.Текст повідомлення 
26 квітня 2011 року Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-48) за пропозицією істотного акціонера  
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» щодо обрання нового складу Спостережної Ради Банку 
прийняли рішення припинити достроково повноваження Голови та членів Спостережної Ради 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» у складі: 
- Герберта Степіча – Голови Спостережної Ради  (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано, акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Аріса Богданеріса – члена Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано, акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Пітера Леннка - члена Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Мартіна Грюля – члена Спостережної Ради  (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Ганса Віднера - члена Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Сюзанни Міттер - члена Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано, акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має);  
- Ренати Каттінгер - члена Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано, акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Курта Гайгера - члена Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має);  
- Павла Грушка - члена Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має). 



Голова та члени Спостережної Ради у зазначеному складі перебували на посадах 1,5 року. 
Також 26 квітня 2011 року Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-48) обрали Спостережну Раду Банку у складі: 
- Герберт Степіч  – Голова Спостережної Ради  (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано, акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Пітер Леннк – Заступник Голови Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано, акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Карл Севельда – член Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
Йохан Штробль – член Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Ніколас Хагляйтнер – член Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано, акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Аріс Богданеріс – член Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Мартін Грюль – член Спостережної Ради  (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має); 
- Курт Гайгер - член Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має);  
- Геннадій Єрохін - член Спостережної Ради (згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має).  
Голова та члени Спостережної Ради у зазначеному складі призначені  на посади на строк до 3 
років. 
3.Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
 
Голова Правління                                                                                 В.М.Лавренчук                                      
 
                                                                       М.П.                                  27 квітня 2011 року 


