Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Косковецька Євгена Станiславiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.10.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29000, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, буд. 120
4. Код за ЄДРПОУ
00213440
5. Міжміський код та телефон, факс
(0382) 78-84-94 (0382) 74-67-36
6. Електронна поштова адреса
urist.uea@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.10.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

№198
Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.uea.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.10.2017
(дата)

19.10.2017
(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

06.11.2017 - 31.12.2017

через депозитарну
систему та
безпосередньо
акціонерам

1

17.10.2017

29233000.00

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" по пiдсумках роботи пiдприємства за звiтний перiод 2016 року, якi вiдбулись
07.04.2017 року, постановили чистий прибуток в сумi 29 233 000 грн., одержаний по результатах роботи Товариства за 2016 рiк, направити на
виплату дивiдендiв, що на одну акцiю становить 1, 62 грн.
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства протокол № 15 вiд 17.10.2017 р:
- визначити 31.10.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2016
роцi;
- нарахування та виплату дивiдендiв Товариством здiйснити з 06.11.2017 року по 31.12.2017 року.
Спосiб виплати дивiдендiв:
- через депозитарну систему;
- поштовим переказом;
- за мiсцем знаходження Товариства через касу Товариства.
Виплата дивiдендiв буде проводитись в повному обсязi. Виплата частками можлива лише за власним бажанням акцiонера про що
зазначається ним у заявi про обрання способу виплати дивiдендiв.

