
Шановні  Акціонери ПрАТ «Універсам «Київ» ! 

 

  Повідомляємо, що 26.03.2015р. Загальними Зборами ПрАТ «Універсам «Київ» 

(Протокол № 22/01) було прийняте рішення направити на виплату дивідендів 

чистого прибутку звітного 2014 року у розмірі 189 000 грн. 00 коп.,  у зв'язку з чим 

було прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Універсам «Київ» рішення: 

 

1. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, станом на 08.05.2015р. 

 

2. Встановити строк виплати дивідендів з 13.05.2015р. по 25.09.2015р.  

Дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття 

Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.  

 

3. Виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати у готівковій формі (шляхом 

виплати готівкою через касу Товариства) за адресою : м. Київ , вул. Харківське 

шоссе, 160; 
 

Дивіденд, який виплачується на 1 просту іменну акцію  складає 2 грн. 10 коп. 

 

Розмір дивідендів, належний до виплати кожному з акціонерів Товариства, 

визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату 

початку строку виплати дивідендів акціонерам Товариства. Дивіденди 

виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на дату 

початку строку виплати дивідендів. 
 

Дивіденди акціонерам  будуть виплачені  грошовими коштами за 

відрахуванням податків,  які визначаються чинним законодавством, а сааме 20 % 

податку на дивіденди та 1,5% військового збору. 

 

У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення 

встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву, після 

розгляду якої, Товариство приймає рішення та встановлює строки сплати належної 

акціонеру суми дивідендів, виходячи із фінансового стану Товариства на момент 

звернення акціонера. 

 

У разі не звернення акціонера впродовж 3-х років (строк позовної давності) з 

моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів 

за підсумками роботи Товариства у 2014 році, сума дивідендів нарахованих до 

виплати акціонеру, залишається в розпорядженні Товариства. 

 

Для отримання роз’яснень звертайтесь за адресою ПрАТ «Універсам «Київ»: 

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 160,  тел . 044  562-00-03. 

 

З повагою,  

Голова Наглядової ради  

ПрАТ «Універсам «Київ»                                                        О.В. Костюк 


