ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
06.10.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
57
(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)
Генеральний директор
Гринько Костянтин Васильович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
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.
8. Найменування, ідентифікаційний
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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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Розмір
дивіденді Розмір
Дата
в, що
дивіденді
№ вчиненн
підлягаю
в на одну
Строк виплати дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
з/п
я дії
ть
акцію,
виплаті,
грн.
грн
1
2
3
4
5
6
06.10.202
1
4500000
12.85
26.10.2021 - 05.04.2022
безпосередньо акціонерам
1
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 06 жовтня 2021 року (Протокол позачергових Загальних
зборів акціонерів № 67 від 06.10.2021) прийнято рішення про направлення нерозподіленого прибутку
сформованого за 2017, 2018, 2019, 2020 роки у сумі 4 500 000,00 грн. на виплату дивідендів за простими акціями
Товариства. 06 жовтня 2021 року Наглядовою радою (Протокол № 94 засідання Наглядової ради) прийнято рішення
встановити 25 жовтня 2021 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; виплату
дивідендів здійснити в повному обсязі в розмірі 12,85рн. (дванадцять грн. 85 коп.) на одну просту акцію
Товариства у період з 26.10.2021 р. до 05.04.2022 року. затвердити наступний порядок й спосіб виплати
нарахованих дивідендів акціонерам Товариства: - дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з
Переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.10.2021 р.; - виплату дивідендів здійснити в
повному обсязі, сума до виплати 4 500 000,00 грн. у строк з 26.10.2021 р. до 05.04.2022 року; - дивіденди
виплачувати безпосередньо акціонерам Товариства шляхом перерахування цих коштів на банківські рахунки
акціонерів Товариства, зазначені в їх письмових заявах.

