
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ СТВО «ФАРМАК» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФАРМАК» 

2. Код за ЄДРПОУ 00481198 

3. Місцезнаходження 04080 м. Київ Фрунзе, 63 

4. Міжміський код, телефон та факс (044)239-19-40 (044)239-19-40 

5. Електронна поштова адреса y.syrotyuk@farmak.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації http://www.farmak.ua/announcements 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 

глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про виплату дивідендів 

II. Текст повідомлення 

1).Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату 

дивідендів: 19.04.2018р; 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:25.06.2018р ; 

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль них зборів 

(грн): 41820900грн;Строк виплати дивідендів: початок 

12.07.2018 - кінець 27.09.2018; 

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо 

акціонерам): через депозитарну систему; 

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

кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У 

випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на 

отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: виплату дивідендів за 2017 рік в 

загальній сумі 41 820 900 грн. 00 коп. (сорок один мільйон вісімсот двадцять тисяч дев’ятсот 

грн. 00 коп.) здійснити частками пропорційно одночасно всім особам, які мають право на 

отримання дивідендів:  

перша частка в загальній сумі 20 910 450 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів дев’ятсот 

десять тисяч чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) в строк з 12.07.2018р. по 25.07.2018р; 

друга частка в загальній сумі 20 910 450 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів дев’ятсот 

десять тисяч чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) в строк з 10.08.2018р. по 27.09.2018р. 



Загальний розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 5,75 грн. 

(п'ять гривень 75 копійок). 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2.Т.в.о. Виконавчого директора       Костюк В.Г 

(підпис) М.П.      (ініціали та прізвище керівника) (дата) 


