Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

X

3. Інформація про посадових осіб емітента.

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента.
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.
8. Інформація про вчинення значних правочинів.
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.
13. Інформація про заміну управителя.
14. Інформація про керуючого іпотекою.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом.
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
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X

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).
24. Проміжний звіт керівництва.

X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

X

26. Примітки.

X

Пункт 4, п.п. 1
інформація про зобов'язання та забезпечення не розкривається
Пункт 4, п.п. 2
Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Інформація про обсяг
виробницта та реалізації основних видів продукції не розкривається
Пункт 4, п.п. 3
Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Інформація про
собівартість реалізованої продукції не розкривається
-Пункт 5, п.п. 2
Протягом звітного періоду Банк не проводив випуску власних облігацій. Інформація не розкривається
Пункт 5, п.п. 3
Протягом звітного періоду Банк не проводив випуску інших цінних паперів. Інформація не розкривається
Пункт 5, п.п. 4
Протягом звітного періоду Банк не проводив випуску похідних цінних паперів. Інформація не розкривається
Пункт 6
Банк не брав участі у створенні юридичних осіб. Інформація не розкривається
Пункт 7
Штатним розкладом Банку не передбачено посаду корпоративного секретаря. Інформація не розкривається
Пункт 9
Банк є приватним акціонерним товариством. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість, не розкривається
Пункт 10
Протягом звітного періоду не існувало будь-яких обмеженнь щодо обігу цінних паперів, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація
про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Пункт 11
Банк не здійснював випуск боргових цінних паперів. Інформація щодо забезпечення випуску боргових цінних
паперів не розкривається
Пункт 12
За звітний період Банк не проводив конвертацію ЦП. Інформація не розкривається
Пункт 13
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 14
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 15
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 16
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
-Пункт 17, п.п. 1
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
© SMA
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Пункт 17, п.п. 2
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 17, п.п. 3
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 17, п.п. 4
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 18
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 19
Банк не складає проміжну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів. Інформація не розкривається
Пункт 20
Банк не здійснював випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкривається
Пункт 21
проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не
розкривається
Пункт 22
Проміжна фінансова звітність не розкривається
Пункт 23
Проміжна фінансова звітність Банку не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), тому Висновок про огляд
проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) не розкривається
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1. Повне найменування

ІІІ. Основні відомості про емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"

2. Дата проведення державної реєстрації
23.04.2013
3. Територія (область)
Київська
4. Статутний капітал (грн)
300120000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб)
23
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Інші види грошового посередництва
64.19

9. Органи управління підприємства: Загальні збори акціонерів:
WESTAL HOLDINGS LTD Акціонер Банку, якому належить 100,00% акцій Банку
Наглядова рада:
Голова Наглядової ради:
СТЕЦЕНКО Костянтин Вікторович
Члени Наглядової ради:
ПАСЕНЮК Макар Юрійович
Незалежні члени Наглядової ради:
СТЕЦЕНКО Микола Володимирович
ГЛАДУН Віктор Володимирович
КУРІННИЙ Олег Михайлович
Правління:
Голова Правління:
КОРЧИНСЬКА Світлана Анатоліївна
Члени Правління:
ДВОРЖАНСЬКА Ірина Ярославівна, заступник голови Правління, відповідальна особа з
фінансового моніторингу
КОКОДИНСЬКИЙ Віктор Олександрович, член Правління, керівник Юридичної служби
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник Місцезнаходження, якщо засновник – Ідентифікаційний код
– фізична особа; найменування, якщо
юридична особа
юридичної особи,
засновник – юридична особа
якщо засновник –
юридична особа
Товариство з обмеженою відповідальністю вул. Святошинська, б. 34, м. Київ,
34902934
"СЕКТОР-Т"
Київська область, 03680
4 кв. 2019 р.
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"СЕКТОР-Т"

Київська область, 03680

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб засновників емітента перевищує двадцять,
зазначається загальна кількість фізичних осіб:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

4 кв. 2019 р.

© SMA

38690683

Національний банк України

300001
UA113000010000032005124501026
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
320478
UA703204780000000016007213373

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Орган державної влади, що
видачі
видав ліцензію

1
Банкiвська лiцензiя на
269
право надання
банкiвських послуг,
визначених частиною
третьою статтi 47 Закону
України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть»

2

3
4
05.07.2013 Національний банк України

Дата
закінчення
дії
ліцензії
5
01.01.9999

Опис: Банк здiйснює банкiвськi операцiї на грошовому ринку вiдповiдно з Банкiвською
лiцензiєю № 269 вiд 05.07.2013 р. Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими
актами Нацiонального банку України не передбачений термiн дiї банкiвської лiцензiї. Банк
зобов'язаний з моменту отримання та протягом терміну дiї банкiвської лiцензiї, дотримуватися
лiцензiйних вимог Нацiонального банку України
Діяльність з торгівлі
АЕ №286807
22.01.2014 Національна комісія з цінних 01.01.9999
цінними паперами
паперів та фондового ринку
(дилерська діяльність)

Опис: Ліцензія видана Банку терміном дії: з 22.01.2014 р. - необмежений. Продовження терміну
дії виданої ліцензії не передбачений нормативними актами НКЦПФР
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада*.
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Корчинська Світлана Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1970
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Український Інноваційний банк», 05839888, 2010 рік - 03.09.2013р. - 
Перший
Заступник Голови Правління
8. Опис: 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має

1. Посада*.
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Дворжанська Ірина Ярославівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1974
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
27
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Український інноваційний банк», 05839888, 2011 рік - 11.09.2013р. Директор
Операційного Департаменту
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
1. Посада*.
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Стеценко Костянтин Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1979
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
19
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна», 35649564, 20.03.2014 - 31.10.2017 Керуючий директор Директор
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має

4 кв. 2019

© SMA

38690683

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Пасенюк Макар Юрійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1977
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна», 35649564, 06.07.2009 - 31.10.2017 Керуючий директор
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має

1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Стеценко Микола Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1978
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС», 36531116, 09.07.2009 р. - по теперішній час - Генеральний
директор
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Гладун Віктор Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1971
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
15
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «Укргазвидобування», 30019775, 18.05.2015 р. - 15.07.2016 р. – Заступник Голови
Правління
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має

4 кв. 2019

© SMA

38690683

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Курінний Олег Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1971
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, 22.01.2015 по 28.03.2017 - Директор Департаменту з
управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного
банку України
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
1. Посада*.
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Деркаченко Наталія Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1973
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, Радник Голови Правління
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має

1. Посада*.
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Кокодинський Віктор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1979
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
18
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "БАНК АВАНГАРД", 380946, Керівник юридичної служби
8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має.

4 кв. 2019

© SMA

38690683

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
Міжнародреєстрації свідоцтва про що зареєстрував випуск ний ідентифівипуску реєстрацію
каційний
випуску
номер
1
2
3
4
04.05.2018 25/1/2018

Національна комісія з цінних UA4000151260
паперів та фондового ринку

Тип цінного
папера

5
Акція проста
бездокументарна
іменна

Форма
існування та
форма випуску

6
Бездокументарні
іменні

Номінальна
вартість
(грн)
7
2460,00

Кількість
Загальна
Частка у
акцій (шт.) номінальна статутному
вартість капіталі (у
(грн)
відсотках)
8
9
10
122000

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Публічної пропозиції щодо акцій Банку не здійснювалося;
Акції Банку (ISIN UA4000151260) з 01.10.2015р. У лiстингу не перебувають
Додаткової емісії акцій Банку протягом звітного періоду не проводилось
Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення виключно серед акціонерів Банку
Дострокове погашення акцій не проводилося і не передбачено

4 кв. 2019

© SMA

38690683

300120000,00

100

Х. Інформація про вчинення значних правочинів*
(за IV квартал 2019 року)
Дата
Найменування
Ринкова
прийняття уповноваженого
вартість
№
рішення
органу, що
майна або
прийняв рішення послуг, що є
з/п
предметом
правочину
(тис. грн)

1

1

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

4

5

6

7

333000

934037

35,65169

купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

Адреса сторінки, на якій
Дата
вчинення розміщена інформація
правочину про прийняття рішення

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
щодо надання згоди на
розміщена особлива
вчинення значних
інформація про
правочинів у
прийняття рішення
загальнодоступній
щодо надання згоди на
інформаційній базі
вчинення значних
даних Національної
правочинів
комісії з цінних паперів
та фондового ринку або
через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення
регульованої інформації
від імені учасників
фондового ринку

8

значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

© SMA

38690683

10

28.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис

4 кв. 2019

9

1
2

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

330000

934037

35,33051

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

27.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
3 03.01.2019 Рішення
145000
934037
15,52401
купівля-продаж
24.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
4

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

185000

934037

19,8065

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

23.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
5 03.01.2019 Рішення
290000
934037
31,04802
купівля-продаж
21.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
6

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

220000

934037

23,55367

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

20.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
7 03.01.2019 Рішення
220000
934037
23,55367
купівля-продаж
19.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
8

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

110000

934037

11,77684

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

16.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
9 03.01.2019 Рішення
108000
934037
11,56271
купівля-продаж
09.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
10

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

110000

934037

11,77684

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

06.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
11 03.01.2019 Рішення
110000
934037
11,77684
купівля-продаж
04.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
12

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

119697,75

934037

12,8151

7

8

9

10

купівля-продаж ОВДП 02.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
13 03.01.2019 Рішення
105871,8476
934037
11,33487
купівля-продаж ОВДП 21.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
14

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

136498,7

934037

14,61384

7

8

9

10

купівля-продаж ОВДП 20.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
15 03.01.2019 Рішення
101344,8806
934037
10,8502
купівля-продаж ОВДП 13.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
16

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

103372,0525

934037

11,06723

7

8

9

10

купівля-продаж ОВДП 13.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
17 03.01.2019 Рішення
138000
934037
14,77458
купівля-продаж
08.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
18

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

125000

934037

13,38277

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

07.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
19 03.01.2019 Рішення
105000
934037
11,24152
купівля-продаж
06.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
20

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

108000

934037

11,56271

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

01.11.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
21 03.01.2019 Рішення
155000
934037
16,59463
купівля-продаж
24.10.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
22

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

130000

934037

13,91808

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8

9

10

23.10.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
23 03.01.2019 Рішення
110000
934037
11,77684
купівля-продаж
22.10.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
Депозитних
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
сертифікатів НБУ
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
24

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

129888

934037

13,90609

7

8

9

10

купівля-продаж ОВДП 02.10.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
25 03.01.2019 Рішення
108197
934037
11,5838
купівля-продаж ОВДП 17.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
26

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

108197

934037

11,5838

7

8

9

10

купівля-продаж ОВДП 17.12.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді
27 03.01.2019 Рішення
173762,28
934037
18,60336
купівля-продаж ОВДП 02.10.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proакціонера
ua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro(єдиного)
/show
emitenta

Опис
значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

1
28

2

3

03.01.2019 Рішення
акціонера
(єдиного)

4

5

6

97081

934037

10,3937

7
купівля-продаж
іноземної валюти

8

значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому звітному періоді

4 кв. 2019

© SMA

38690683

10

02.10.2019 https://stockmarket.gov. https://avgd.ua/proua/db/xml/news/124930 bank/informatsiya-pro/show
emitenta

Опис

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами

9

ХV. Проміжний звіт керівництва
Важливих подій, які відбулися впродовж звітного періоду та мали вплив на проміжну фінансову
звітність, не відбувалося.

4 кв. 2019 р.

© SMA

38690683

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку (а
саме міжнародних стандартів фінансової звітності), згідно із Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання
інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Банку, у рамках
консолідованої фінансової звітності. А також проміжний звіт керівництва включає достовірне та
об'єктивне подання інформації

4 кв. 2019 р.

© SMA

38690683

