Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
02.03.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 682
(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
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу)
(підпис)

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

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

02.03.2021
(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу
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N
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2
01.03.2021

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (шт.)

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис. грн)

Частка від статутного капіталу
(у відсотках)

3

4

5

6

Облігація
підприємства
відсоткова*

100000

100000

49,980008

Вид цінних
паперів, що
розміщуються

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу: 01.03.2021;
Найменування органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ "БАНК АВАНГАРД" (протокол №7 від
01.03.2021 р.) прийняла рішення про емісію облігацій Серії А;
Вид цінних паперів: Облігація підприємства відсоткова;
Тип цінних паперів: іменні відсоткові звичайні (незабезпечені);
Кількість цінних паперів: 100 000 (сто тисяч) шт., номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок
кожна;
Сума цінних паперів: загальна номінальна вартість 100 000 тис.грн;
Спосіб розміщення цінних паперів: серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної
пропозиції;
Порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом
договір про андеррайтинг): Емітент не користується послугами андеррайтера, розміщення облігацій
проводитися Емітентом самостійно;
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі
розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її
визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента,
збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків
акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: Емітент не здійснює
випуск акцій;
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів),
на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів)
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:
49,980008%;
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:
Власникам облігацій Серії А надаються наступні права:
право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних
паперів протягом терміну їх обігу;
право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість
облігацій на умовах та в порядку, що визначені в Рішенні про емісію облігацій;
право здійснювати інші операції з облігаціями та реалізовувати інші права власника облігацій, що не
суперечать чинному законодавству України;
право пред’являти облігації Емітенту до викупу в строки, в порядку та на умовах, що визначені Рішенням
про емісію облігацій;
право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом;
Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх
перелік: Оплата облігацій Серії А здійснюється в національній валюті України – гривні;
Мета розміщення цінних паперів: Усю суму залучених від продажу облігацій коштів заплановано спрямувати
на збільшення кредитно-інвестиційного портфелю АТ «БАНК АВАНГАРД»;
Напрями використання отриманих коштів: Кредитно-інвестиційний;
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних
паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента,
якими вони володіють: Голова Наглядової ради Стеценко Костянтин Вікторович (опосередковано володіє

44,992663 % акцій Емітента); Члени Наглядової ради: Кільмухаметов Руслан Ілдарович (не володіє акціями
Емітента), Пасенюк Макар Юрійович (опосередковано володіє 45,011005 % акцій Емітента); Члени Наглядової
ради (незалежні): Стеценко Микола Володимирович (не володіє акціями Емітента), Гладун Віктор
Володимирович (не володіє акціями Емітента), Курінний Олег Михайлович (не володіє акціями Емітента);
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Можливість конвертації облігацій не передбачена ;
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: АТ «БАНК АВАНГАРД» зобов’язується не
використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу
Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від
продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності. Відсоткова ставка за облігаціями Серії А
встановлюється у розмірі 10,0% (десять відсотків) річних у гривні на 1-4 відсоткові періоди. .Дата початку
розміщення облігацій Серії А (дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій): 14.04.2021
року.
Дата закінчення розміщення облігацій Серії А (дата закінчення укладання договорів з першими власниками
облігацій): 13.06.2021 року (включно).
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Облігація
підприємства
відсоткова*

100000

100000

49,980008

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу: 01.03.2021;
Найменування органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ"БАНК АВАНГАРД" (протокол №7 від
01.03.2021 р.) прийняла рішення про емісію облігацій Серії В;
Вид цінних паперів: Облігація підприємства відсоткова;
Тип цінних паперів: іменні відсоткові звичайні (незабезпечені);
Кількість цінних паперів:100 000 (сто тисяч) шт., номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок
кожна;
Сума цінних паперів: загальна номінальна вартість 100 000,00 тис.грн;
Спосіб розміщення цінних паперів: серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної
пропозиції;
Порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом
договір про андеррайтинг): Емітент не користується послугами андеррайтера, розміщення облігацій
проводитися Емітентом самостійно;
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі
розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її
визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента,
збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків
акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій; Емітент не здійснює
випуск акцій;
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів),
на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів)
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:
49,980008%;
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:
Власникам облігацій Серії В надаються наступні права:
право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних
паперів протягом терміну їх обігу;
право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість
облігацій на умовах та в порядку, що визначені в Рішенні про емісію облігацій;
право здійснювати інші операції з облігаціями та реалізовувати інші права власника облігацій, що не
суперечать чинному законодавству України;
право пред’являти облігації Емітенту до викупу в строки, в порядку та на умовах, що визначені Рішенням
про емісію облігацій;
право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом;

Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх
перелік: Оплата облігацій Серії В здійснюється в національній валюті України – гривні;
Мета розміщення цінних паперів: Усю суму залучених від продажу облігацій коштів заплановано спрямувати
на збільшення кредитно-інвестиційного портфелю АТ «БАНК АВАНГАРД»;
Напрями використання отриманих коштів: Кредитно-інвестиційний;
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних
паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента,
якими вони володіють: Голова Наглядової ради Стеценко Костянтин Вікторович (опосередковано володіє
44,992663 % акцій Емітента); Члени Наглядової ради: Кільмухаметов Руслан Ілдарович (не володіє акціями
Емітента), Пасенюк Макар Юрійович (опосередковано володіє 45,011005 % акцій Емітента); Члени Наглядової
ради (незалежні): Стеценко Микола Володимирович (не володіє акціями Банку): Гладун Віктор
Володимирович (не володіє акціями Емітента), Курінний Олег Михайлович (не володіє акціями Емітента);
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Можливість конвертації облігацій не передбачена;
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: АТ «БАНК АВАНГАРД» зобов’язується не
використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу
Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від
продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності. Відсоткова ставка за облігаціями Серії В
встановлюється у розмірі 11,0% (одинадцять відсотків) річних у гривні на 1-8 відсоткові періоди. .Дата початку
розміщення облігацій Серії В (дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій): 14.04.2021
року.
Дата закінчення розміщення облігацій Серії В (дата закінчення укладання договорів з першими власниками
облігацій): 13.06.2021 року (включно).

