ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
25.01.2022
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
2501/9
(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 Правлiння
Ющенко С.О.
(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
код юридичної особи, країна
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фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на http://ung.com.ua/reports/osobliva-informaija-pro-emitenta
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

25.01.2022
(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Розмір
дивіденді Розмір
Дата
в, що
дивіденді
№
підлягаю в на одну
Строк виплати дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
з/п вчиненн
я дії
ть
акцію,
виплаті,
грн.
грн
1
2
3
4
5
6
25.01.202
1
1675
1
01.05.2022 - 30.06.2022
через депозитарну систему
2
Зміст інформації:
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв - з урахуванням
статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства», рiшення про виплату дивiдендiв за привiлейованими
акцiями приймається наглядовою радою. Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення
про виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями вiдсутня; Наглядовою Радою Товариства (уповноважений
орган, який прийняв таке рішення) 25.01.2022 року встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2021 рiк, порядок та строк їх виплати (Протокол № 263 вiд
25.01.2022 року). дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 25.01.2022 року; розмiр
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн) - вiдповiдно до абзацу 2 ч.3 ст. 30
Закону України «Про акцiонернi товариства» розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями всiх класiв
визначається у статутi акцiонерного товариства, вiдповiдно до Статуту та рiшення Наглядової Ради вiд 25.01.2022
року розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями становить 1 (одна) гривня на акцiю. Вiдповiдно до протоколу
Наглядової Ради № 263 вiд 25.01.2022 року загальний розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2021 рiк,
що пiдлягають виплатi становить 1675 грн.(одна тисяча шiстсот сiмдесят п’ять гривень нуль копiйок); строк
виплати дивiдендiв з 01 травня 2022 року по 30 червня 2022 року; спосiб виплати дивiдендiв – через депозитарну
систему України; порядок виплати дивiдендiв: - дивіденди за привілейованими акціями за 2021 рік виплачуються з
розрахунку 1 (Одна) гривня на акцію пропорційно до загальної кількості належних акціонеру – власнику
привілейованих акцій на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, тобто на 25 січня
2022 року; - виплата всієї суми дивідендів за привілейованими акціями за 2021 рік здійснюється в повному обсязі,
з 01 травня 2022 року по 30 червня 2022 року за наявності достовірної інформації, необхідної для своєчасної
виплати дивідендів, та для фізичних осіб - при наявності у емітента та на рахунку в цінних паперах акціонера
реєстраційного номера облікової картки платника податків акціонера за привілейованими акціями або копії
паспорта з відповідною відміткою (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); - відповідальність за своєчасність, достовірність
та повноту наданих даних для виплати дивідендів покладається на акціонера - власника привілейованих акцій; - у
разі повторної виплати дивідендів за 2021 рік акціонерам - власникам привілейованих акцій - витрати на переказ/
перерахування дивідендів здійснюються за рахунок акціонера; - спосіб виплати дивідендів – через депозитарну
систему України.

