Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
16.12.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№1
(вихідний реєстраційний номер електронного
документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління
(посада)

С.А. Корчинська
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за
результатами його збільшення або зменшення)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК
АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, Київська, м.Київ, вул.Шолуденка, буд.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 222-01-01 (044) 222-01-01
6. Адреса електронної пошти: info@avgd.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених
надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених
надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262,
УКРАЇНА, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку
16.12.2020 р. ©SMA 38690683

http://avgd.ua/about/informatsiia-proemitenta/
(URL-адреса веб-сайту)

16.12.2020
(дата)

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за
результатами його збільшення або зменшення

N
з/п

1

1

Розмір
Частка голосуючих
статутного Сума, на яку
Розмір
Дата
Спосіб Кількість голосуючих
акцій у загальній
капіталу до зменшується/ статутного
державної
зменшення/ акцій за результатом
кількості акцій за
зміни
збільшується капіталу після
реєстрації
збільшення зменшення/збільшення
результатом
розміру
статутний зменшення/
змін до
статутного статутного капіталу зменшення/збільшення
статутного
капітал
збільшення
статуту
капіталу
(шт.)
статутного капіталу
капіталу
(тис. грн)
(тис. грн)
(у відсотках)
(тис. грн)
2

29.09.2020

3

300120

4

100040

5

6

7

8

200080

Шляхом
зменшення
номінальної
вартості
акцій

122000

100

Зміст інформації:
Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних
паперів: 15.12.2020;
Дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу: 29.09.2020;
Дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу: 25.08.2020;
Назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв: Рішення акціонера (єдиного), яке має статус протоколу
Загальних зборів акціонерів ;
Причини, які обумовили прийняття такого рішення: внесення змін до Закону України «Про банки і банківську
діяльність» в частині зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банку, який відповідно до
внесених змін не може бути меншим 200 мільйонів гривень;
Спосіб зменшення статутного капіталу: Статутний капітал зменшено шляхом зменшення номінальної вартості
акцій; Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення: 300120 тис. грн;
Розмір статутного капіталу після зменшення: 200080 тис. грн;
Сума, на яку зменшився статутний капітал: Статутний капітал зменшено на 100040 тис. грн;
Частка (у відсотках), на яку зменшився статутний капітал: Статутний капітал зменшено на 33,33333%;
Кількість голосуючих акцій станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від
Центрального депозитарію цінних паперів: 122000 шт.;
Їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість
голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 100%.
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