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

Распопов Роман Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

02.07.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85325, Донецька область, Покровський район, с.Рiвне, вул. Шопена, 1а
4. Код за ЄДРПОУ
34626750
5. Міжміський код та телефон, факс
056 736-21-65 056 736-21-65
6. Електронна поштова адреса
ponomarenko@apk-invest.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.06.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

№122(2875) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
27.06.2018
цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(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

25.06.2018

145854620.40

16.07.2018 - 22.10.2018

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
23 квiтня 2018 року Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПК-IНВЕСТ» (далi також
ПрАТ «АПК-IНВЕСТ»/Товариство) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за 2017 рiк.
25.06.2018 року Наглядовою радою Товариства встановлено (визначено) дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, а також порядок i строк їх виплати, а саме:
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 12.07.2018 року;
Строк виплати дивiдендiв: з 16.07.2018 року по 22.10.2018 року включно;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 132,40 грн. на одну просту iменну акцiю Товариства, у
загальнiй сумi 145 854 620,40 грн. (сто сорок п’ять мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят чотири тисячi шiстсот двадцять грн., 40 коп.)
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам шляхом переказу на їх банкiвськi рахунки, наданi на письмову вимогу Виконавчого
органу Товариства;
Порядок виплати дивiдендiв: кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв у наступнi дати: з
16.07.2018 року по 31.07.2018 року; з 01.08.2018 року по 31.08.2018 року; з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року; з 01.10.2018 року по 22.10.2018
року включно.

