
27.03.2020 р. позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол № 1-2020 від 27.03.2020 р.) 

прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам. Позачерговими загальними зборами 

акціонерів встановлено, що Наглядова рада ПАТ "ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ" приймає рішення 

про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок 

та строк їх виплати. Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати прийняте Наглядовою радою 07.05.2020 р. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 25.05.2020 р. 

Розмір нарахованих дивідендів (загальний розмір), що підлягають виплаті відповідно до рішення 

позачергових загальних зборів акціонерів - 150 341 132,96 грн. (сто п'ятдесят мільйонів триста 

сорок одна тисяча сто тридцять дві гривні 96 копійок); нараховані дивіденди, що припадають на 1 

(одну) просту акцію - 1,549557141266929 грн.. 

Строки виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках: 

- дата початку строку виплати дивідендів - 25.05.2020 року; 

- дата закінчення строку виплати дивідендів - 27.09.2020 року. 

Спосіб виплати дивідендів - виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам. 

Порядок виплати дивідендів - - виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу 

відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів 

(зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу 

та класу; 

- ПАТ "ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ" здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми 

дивідендів у повному обсязі, у відповідності до чинного законодавства; 

- Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо усім акціонерам Товариства, зазначеним в 

переліку, шляхом переказу Товариством грошових коштів на грошові (банківські) рахунки 

отримувачів, інформація про які зазначена в переліку та/або шляхом поштових переказів на адреси 

акціонерів, зазначені в переліку (у разі якщо перелік не містить інформації про банківський рахунок) 

та/або шляхом переказу грошових коштів за реквізитами отримувачів, вказаних у повідомленні про 

обраний спосіб переказу дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється за умови отримання 

Товариством від акціонера у строк, не пізніше 18.09.2020 року повідомлення про обраний спосіб 

переказу дивідендів та інших необхідних документів, з яких вбачається обраний спосіб та/або 

актуальні реквізити для отримання таким акціонером дивідендів, а також інших документів, 

зазначених в повідомленні про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів; 

- витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку 

тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру; 

- сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті 

дивідендів, сплачуються за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру; 

- на суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються; 

- у разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після дати складення переліку, але 

раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в 

переліку. 


