
XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 

році

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, гр

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають

 право на отримання дивідендів

За результатами звітного 

періоду

У звітному періоді

0

0

0

19.04.2018

0

0

0

19.04.2018

Опис: Загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів не приймолося: ;

Уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання дивідендів не приймалось: ;

Порядок виплати дивідендів не встановлювався: ;

Строк виплати дивідендів не встановлювався: ;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками 

пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів) не встановлювався: ;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам) не встановлювався:

 ;

Строк виплати дивідендів не встановлювався: .

0

0

0

19.04.2018

0

0

0

19.04.2018

Інформація про виплату дивідендів

за простими 

акціями

за привілейова-

 ними акціями

за простими 

акціями

за привілейова-

 ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів безпосередньо 

акціонерам із зазначенням сум (грн) 

перерахованих/ відправлених дивідендів

 на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим органом

 акціонерного товариства рішення про 

встановлення дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання 

дивідендів

19.04.2018 19.04.201819.04.2018 19.04.2018

Спосіб виплати дивідендів не 

встановлювавс

я

не 

встановлювавс

я

не 

встановлювавс

я

не 

встановлювавс

я

01.01.1900 0,00
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У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про 

це зазначається в описі до таблиці.

У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством

 безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному

 обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати та сума невиплачених дивідендів.
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