
XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 

році

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, гр

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів

За результатами звітного 

періоду

У звітному періоді

0

0

0

01.01.1900

254380000

16,1

1678479,51

25.05.2018

0

0

0

01.01.1900

0

0

0

01.01.1900

Інформація про виплату дивідендів

за простими 

акціями

за 

привілейова- 

ними акціями

за простими 

акціями

за 

привілейова- 

ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів безпосередньо 

акціонерам із зазначенням сум (грн) 

перерахованих/ відправлених 

дивідендів на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів

01.01.1900 21.05.201801.01.1900 01.01.1900

Спосіб виплати дивідендів д/н безготівкове 

перерахування 

коштів на 

банківський 

рахунок, 

поштовим 

переказом, 

виплата 

готівкою через 

касу

д/н д/н

23.02.2018 1492,26

13.03.2018 351,56

16.03.2018 453,51

04.06.2018 2415000,00

06.06.2018 261505,35

07.06.2018 4516,05

08.06.2018 10256,76

11.06.2018 2417,91

13.06.2018 46225,59

14.06.2018 1856,91

20.06.2018 46721,66
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Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 

24.04.2018 р.;

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 21.05.2018 р.;

Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснюється виключно 

за письмовими заявами (зразок заяви буде надаватися Товариством) шляхом безготівкового 

перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку, або шляхом виплати готівкою через касу 

Товариства  (адреса: м. Київ, вул. М. Краснова, 27) у робочі дні або поштовим переказом (за вибором 

акціонера). 

Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового перерахування 

25.06.2018 13698,68

26.06.2018 10834,12

27.06.2018 4400000,00

03.07.2018 3713,82

05.07.2018 472441,49

12.07.2018 4516,05

18.07.2018 1856,91

19.07.2018 1856,91

20.07.2018 13540,38

26.07.2018 252918,38

31.07.2018 928,45

02.08.2018 1051505,35

03.08.2018 8181,32

06.08.2018 1505,35

09.08.2018 5389,15

16.08.2018 9322,22

20.08.2018 1856,91

22.08.2018 2417,91

27.08.2018 1505,35

05.09.2018 853010,70

07.09.2018 500000,00

10.09.2018 700000,00

13.09.2018 6457,95

14.09.2018 350000,00

20.09.2018 109552,12

26.09.2018 190000,00

27.09.2018 1505,35

03.10.2018 1000000,00

04.10.2018 713834,16

09.10.2018 400000,00

11.10.2018 16405,29

17.10.2018 3010,70

18.10.2018 150000,00

22.10.2018 600000,00

26.10.2018 1956,95

31.10.2018 400000,00

01.11.2018 4109,60

02.11.2018 200000,00

05.11.2018 4546,16

06.11.2018 500000,00

07.11.2018 151856,91

08.11.2018 800000,00

12.11.2018 3713,82

06.12.2018 2997,61

28.12.2018 1856,91
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коштів на вказаний акціонером рахунок у банку;

Строк виплати дивідендів: 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів;

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

пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всiєї суми дивiдендiв в 

повному обсязi;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо 

акціонерам;

Строк виплати дивідендів: 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами 2012-2017 років.

На кінець звітнього 2018р. сума дивідендів не виплачена акціонерам –фізичним особам у розмірі 

609763,47грн. з причини, що вони не з’явилися для отримання дивідендів, а ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ» 

не виплачена у розмірі 8536403,10 у зв’язку з відсутністю грошових коштів на рахунку.
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