Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
10.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 11/129
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).

Голова Правління
(посада)

Вахно М.І.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про виплату дивідендів)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61070, Харкiвська, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313062
5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 7522650 (057) 7190695
6. Адреса електронної пошти: ocb@hartron.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового
ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку
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11.04.2019
http://www.hartron.com.ua
https://14313062.smida.gov.ua/
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№
з/п

Дата
вчинення
дії

Розмір
дивідендів,
що
підлягають
виплаті, грн

1

2

3

4

5

1

10.04.2019

0,1532

11.04.2019 - 10.10.2019

безпосередньо акціонерам

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

Зміст інформації:
За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХАРТРОН від 10.04.2019 року протокол
№23 прийнято рішення:
1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі
26186 тис.грн., одержаного Товариством за 2018 рік, направивши до фонду дивідендів –
13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.
3. Затвердити порядок виплати дивідендів:
•
Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
•
Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
•
Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами
роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.
•
Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них
підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
•
Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ
«ХАРТРОН».
•
Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ
«ХАРТРОН».
•
Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ
«ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.
•
Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.
4. Встановити терміни виплати дивідендів:
•
на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
•
акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
•
акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.
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