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

Матковський Михайло Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

04.04.2018
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 "Вiнницяпобутхiм"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
21001, Вiнницька обл., м.Вiнниця, , вул,Академiка Янгеля,4
4. Код за ЄДРПОУ
30684913
5. Міжміський код та телефон, факс
(0432)52-20-32 (0432)52-20-32
6. Електронна поштова адреса
office@vn.lotos.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено на сторінці

№67 Вiдомостi НКЦПФР

06.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

Lotos.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.04.2018
(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

04.04.2018

26636700

25.05.2018 - 31.10.2018

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
РIШЕННЯМ №1/2018 вiд 04.04.2018 р. ОДНООСОБОВОГО АКЦIОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЯПОБУТХIМ" (це Рiшення акцiонера має статус
протоколу загальних зборiв акцiонерiв товариства), а саме ВАТ "Невська Косметика" прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства з чистого
прибутку за звiтний 2017 рiк, в розмiрi 26636700 грн, що становить 100 грн 00 коп. на 1 просту акцiю Товариства та затверджено спосiб їх виплати такий, як виплата безпосередньо
акцiонеру. Затверджено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати:
- датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв є 15.05.2018 р.
- строк виплати дивiдендiв: з 25.05.2018 р. до 31.10.2018 р. включно
- порядок виплати : виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi особi, що має право на отримання дивiдендiв

