
Повідомлення про виплату дивідендів

ПрАТ «Черкасицивільпромпроект»

Шановні акціонери!

Черговими  загальними  зборами  акціонерів  ПрАТ  «Черкасицивільпромпроект»,  які  відбулися

20.04.2017р. було прийнято рішення:

—  за  результатами  діяльності  Товариства  у  2016  році  виплатити  дивіденди  у  розмірі

8 (вісім) грн,  що припадає на одну просту іменну акцію,  на  загальну суму 163128 (сто

шістдесят три тисячі сто двадцять вісім) гривень;

— виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України;

— Наглядовій раді  встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання

дивідендів, порядок та строк їх виплати згідно чинного законодавства України та Статуту

Товариства.

Наглядова рада Товариства 21.04.2017р., прийняла рішення:

—  визначити  12.05.2017р.  датою  складання  переліку  акціонерів,  які  мають  право  на

отримання дивідендів;

—  у термін  з  22.05.2017р.  по  21.11.2017р.  здійснити  виплату  дивідендів  всією  сумою  у

повному обсязі  у  розмірі  8  (вісім)  грн,  що  припадає  на  одну  просту  іменну  акцію,  на

загальну  суму  163128  (сто  шістдесят  три  тисячі  сто  двадцять  вісім)  гривень  через

депозитарну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку, з урахування всіх відповідних податків;

Виплата та нарахування дивідендів здійснюється виключно грошовими коштами в національній

валюті  України.  Сума  дивідендів,  нарахованих  акціонеру,  визначається  шляхом  помноження

кількості акцій, що належить йому на розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію.

Товариство  при  нарахуванні  (виплаті)  дивідендів  на  користь  платника  податку,  утримує

податок  із  суми дивідендів  за  його  рахунок,  використовуючи  ставку податку  –  5%,  визначену

Податковим кодексом України. Крім того, з 01 січня 2015 року дивіденди віднесено до переліку

доходів фізичних осіб, з яких утримується військовий збір за ставкою – 1,5%.

Товариство  виплачує  дивіденди через  депозитарну  систему  України  одним  єдиним

платежем. Депозитарна система України забезпечить надходження дивідендів по всім акціям

на рахунок відповідної Депозитарної установи, яка зберігає ці акції і зобов'язана перерахувати

дивіденди на рахунки акціонерів в установленому порядку.

Такою  Депозитарною  установою  є  ТОВ  “Фінансова  компанія  “Дельта”:  delta24.com.ua,

18000, м.Черкаси, вул.Байди Вишневецького, 37, оф.401, тел. (0472) 33-09-41. З усіх питань по

виплаті дивідендів просимо звертатися до цієї установи.

З повагою, Наглядова рада ПрАТ «Черкасицивільпромпроект».


