ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (ПрАТ «ЯНТАР»)
Шановні акціонери!
Доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими
акціями Товариства за результатами роботи у 2018 році:
1. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 13 травня
2019 року.
2. Строк виплати – з 01 червня 2019 року до 10 жовтня 2019 року.
3. Фонд дивідендів та розмір дивідендів на 1 акцію:
Фонд дивідендів, грн.

Розмір дивідендів на 1 акцію, грн.

1 001 344,00
1,28
4. Розмір дивідендів для виплати конкретному акціонеру визначається шляхом
помноження суми дивідендів на 1 просту акцію на кількість акцій, що належить конкретному
акціонеру. Кінцева сума на виплату акціонеру визначається із точністю до двох знаків після
коми із використанням правил математичного округлення. Сума податків та зборів, які згідно з
діючим законодавством України повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за
рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
5. Порядок виплати дивідендів акціонерам ПрАТ «ЯНТАР» передбачає наступне:
- ПрАТ «ЯНТАР» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових
ринках;
- Центральний депозитарій переказує отримані від ПрАТ «ЯНТАР» кошти на
рахунки депозитарних установ та депозитаріїв – кореспондентів з метою їх подальшого
переказу власникам цінних паперів ПрАТ «ЯНТАР»;
- Депозитарна установа, у якій акціонер ПрАТ «ЯНТАР» відкрив власний рахунок в
цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною
депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує
дивіденди такому акціонеру;
- Всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам ПрАТ
«ЯНТАР», в тому числі порядок і умови повернення ПрАТ «ЯНТАР» не отриманих
акціонерами (невиплачених акціонерам) дивідендів визначаються Договором про
обслуговування випусків цінних паперів, що укладений ПрАТ «ЯНТАР» з ПАТ «Національний
депозитарій України»;
- Акціонер ПрАТ «ЯНТАР», який самостійно не укладав договір про обслуговування
рахунку у цінних паперах та рахунок в цінних паперах якого обслуговується депозитарною
установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах
власників, укладеного з ПрАТ «ЯНТАР» в процесі дематеріалізації акцій, для отримання
дивідендів має звернутися до депозитарної установи: ТОВ "Зберігач-Капітал" за адресою:
Україна, 10009, Житомирська область, м. Житомир, вул. Новий бульвар 9, оф. 1 (телефон
(0412) 42-14-96) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені. Тільки після укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах
від власного імені акціонер ПрАТ «ЯНТАР» має можливість отримати дивіденди.
Контактна особа ПрАТ «ЯНТАР» з приводу виплати дивідендів –
Член Наглядової ради
Можар Юлія Миколаївна, тел. (04142) 4-90-84

ПрАТ «ЯНТАР»

