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ПУБЛІКАЦІЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ЗА 2017 РІК 
  

Київ, Україна - AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компанія» або 
«AVANGARDCO IPL»), найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні та Європі, 
сьогодні публікує Річний звіт за 2017 рік. 

Річний звіт за 2017 рік доступний на сайті компанії за посиланням: 
http://avangardco.ua/investoram/richni-zviti/. 
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Інформація для редакторів 

 
AVANGARDCO IPL - одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на 
виробництві яєць і сухих яєчних продуктів. Станом на 31 грудня 2017 року Компанія займає 29% 
ринку промислового виробництва яєць та 63% ринку cухих яєчних продуктів країни. Поголів'я курей-
несучок AVANGARDCO IPL одне з найбільших в Європі. 
 
Виробничий цикл AVANGARDCO IPL є вертикально інтегрованим. Підприємства Компанії 
розташовані в 14 регіонах України та в Автономній Республіці Крим. До складу Компанії входять 19 
птахофабрик з виробництва яєць, 3 інкубатори, 10 зон з підрощування молодняка, 6 комбікормових 
заводів і 3 склади тривалого зберігання яєць. До складу AVANGARDCO IPL також входить завод з 
виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз», який є одним з найбільш технологічно-розвинених 
об'єктів з переробки яєць на території Європи.  
 
Компанія експортує свою продукцію на Близький Схід, країни Африки, Азії, СНД та ЕС.  
 
З травня 2010 року акції Компанії у формі Глобальних депозитарних розписок торгуються на 
Лондонській фондовій біржі. Єврооблігації Компанії на суму US$200 млн. з терміном погашення 29 
жовтня 2018 року були включені в офіційний список Управління з лістингу Великобританії (UKLA) і 
допущені до торгів на регульованому ринку Лондонської фондової біржі з 1 листопада 2010 року. 
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Деяка інформація в даному прес-релізі може містити прогнози та інші приблизні заяви щодо майбутніх подій або майбутніх 
фінансових результатів Компанії. Впізнати такі прогнози можна за словами, як «очікувати», «рахувати», «припускати», 
«оцінювати», «мати намір», «буде», «міг би» , «може» або «матиме можливість», за вказаними словами в негативній формі та 
іншими аналогічниим виразами. Компанія попереджає Вас, що вказані заяви є лише прогнозами, які можуть істотно 
відрізнятися від фактичних подій і результатів. Компанія не має наміру вносити зміни в дані заяви для відображення подій і 
обставин, які настануть після дати випуску даного прес-релізу, або для відображення настання непередбачених обставин. 
Безліч чинників може призвести до того, що фактичні результати будуть істотно відрізнятися від даних прогнозів і можливих 
заяв Компанії, включаючи, зокрема, загальні економічні умови, конкурентне середовище, ризики, пов'язані із здійсненням 
діяльності на різних ринках, стрімкі технологічні та ринкові зміни в галузі, в якій діє Компанія, а також багато інших ризиків, що 
безпосередньо відносяться до Компанії та її діяльності. 
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