Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Бартошак Володимир Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.01.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пирятинський сирзавод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37000, Пирятин, Сумська,1
4. Код за ЄДРПОУ
00446865
5. Міжміський код та телефон, факс
(0535) 82-86-57 (0535) 82-86-57
6. Електронна поштова адреса
v.korolyuk@milkalliance.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.01.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на

3 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку"

05.01.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://milkalliance.com.ua/company/inform/piryatinskijsirzavod/

в мережі
04.01.2017
Інтернет

сторінці
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати
дивідендів

Спосіб виплати
дивідендів

1

2

3

4

5

1

03.01.2017

100074960.32

20.01.2017 - 18.06.2017

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ «Пирятинський сирзавод», якi вiдбулися 19.12.2016 року (Протокол №2) було прийнято рiшення:
1.Затвердити суму дивiдендiв, що пiдлягає виплатi, у розмiрi 100 074 960,32 грн.;
2.Затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi – 0,0749603237 грн. Затвердити строк виплати дивiдендiв: не пiзнiше 6 (шести) мiсяцiв з
дати прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв;
3.Встановити спосiб виплати дивiдендiв: направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi
зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
4. Затвердити порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
Рiшенням Наглядової ради АТ «Пирятинський сирзавод» вiд 03.01.2017 року встановлено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядок та строк їх виплати, порядок повiдомлення акцiонерiв про виплату дивiдендiв:
Дата складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв: 19 сiчня 2017 року;
Сума дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю: 0,0749603237 грн;
Строк виплати дивiдендiв: з 20 сiчня 2017 року по 18 червня 2017року;
Виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в
нацiональнiй валютi України;
Виплату дивiдендiв здiйснюється шляхом направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi
зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
У разi повернення акцiонерному товариству коштiв, переказаних акцiонерним товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi
зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв), такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України.
По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивiдендам у будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, компенсацiйнi виплати в тому числi за
пiдсумками iнфляцiйних процесiв, - не проводяться;
Нарахування та виплату дивiдендiв проводити з утриманням всiх податкiв та зборiв, перелiк та розмiр яких встановлено нормами чинного законодавства України.
Витрати, якi виникають через необхiднiсть виплати дивiдендiв, проводити за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.

