Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Ради директорiв

Калiберов Сергiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9
4. Код за ЄДРПОУ
34480442
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 284-58-51 (044) 284-58-51
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

26.07.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

142 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
27.07.2018
фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

http://milkalliance.com.ua/company/inform/molochnijalyans/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

26.07.2018
(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

26.07.2018

40000000.00

13.08.2018 - 12.02.2019

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС" повiдомляє про виплату дивiдендiв.
Дата вчинення дiї: 26.07.2018 року Наглядовою Радою АТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС" (Протокол № 18) було прийнято рiшення про встановлення
дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 25.07.2018 року
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 13.08.2018 року
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн) – 40 000 000,00 грн.
строк виплати дивiдендiв: в перiод з 13.08.2018 року по 12.02.2019 року
спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам
порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв однiєю сумою в повному обсязi.
Виплату дивiдендiв здiйснювати в Євро:
за курсом НБУ на день перерахування коштiв - у разi перерахування власних коштiв;
за комерцiйним курсом уповноваженого банку на день купiвлi валюти - у разi купiвлi валюти на Мiжбанкiвському Валютному Ринку України;
виплату дивiдендiв здiйснити шляхом перерахування коштiв на рахунок одноособового акцiонера Товариства, який буде наданий
одноособовим акцiонером Товариства;
При виплатi дивiдендiв здiйснити обов’язковi вiдрахування податкiв та зборiв, якi передбаченi чинним законодавством України;
Операцiю щодо виплати дивiдендiв здiйснити через уповноважений банк – АТ «УкрСиббанк".

