
 

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Департамент виконавчого управління 

та комунікацій 

АТ «Українська біржа» 
 

№160/23/113     від  21.05.2021 р.  

 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909) (далі – Банк) висловлює Вам 

свою повагу та повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за 

підсумками роботи Банку у 2020 році. 

 Відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Банку від 23 квiтня 2021 року 

(Протокол № Зб-62 від 23.04.2021 року) та Наглядової ради Банку (Протокол № НР-5/10 вiд 

21.05.2021р.), буде здійснена виплата дивідендів через національну депозитарну систему 

України: 

За привілейованими акціями: 

Шляхом перерахування дивідендів на грошовий рахунок  Центрального депозитарію 

України, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових 

ринках для зарахування на грошові рахунки депозитарних установ для подальшого 

переказу депозитарними установами на рахунки депонентів-акціонерів або сплати 

депонентам-акціонерам іншим способом, передбаченим договором.    

Сума дивідендів - 700 000,00 гривень (сімсот тисяч гривень 00 копiйок). 

Розмір дивідендів – 14% від номінальної вартості акцій. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 29 сiчня 2021 р., 

встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-1/11 вiд 25.01.2021 р.).   

Cтрок нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 21 травня 2021 року.  

Cтрок виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 01 липня 2021 року.  

За простими акціями: 

Шляхом перерахування дивідендів на грошовий рахунок  Центрального депозитарію 

України, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових 

ринках для зарахування на грошові рахунки депозитарних установ для подальшого 

переказу депозитарними установами на рахунки депонентів-акціонерів або сплати 

депонентам-акціонерам іншим способом, передбаченим договором.    

Сума дивідендів - 2 036 719 784 грн. 65 коп. (два мільярди тридцять шість мільйонів сімсот 

дев'ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 65 копійок). 

Розмір дивідендів – 33,12 % від номінальної вартості акцій. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 08 червня 2021 р., 

встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-5/10 вiд 21.05.2021 р.).   

Строк нарахування дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 26 червня 2021 року.  

Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 23 жовтня 2021 року.  

Повідомлення про виплату дивідендів за підсумками роботи Банку у 2020 році 

розміщено за посиланням: https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/informatsiya-

dlya-oprilyudnennya 

 

З повагою 
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