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 –
Генеральний директор

Кривов Георгiй Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.03.2017

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 «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної
технологiї»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, б. 19-21
4. Код за ЄДРПОУ
14308552
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 463-75-75 (044) 455-93-93
6. Електронна поштова адреса
info@ukrniat.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.03.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№30 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

30.03.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ukrniat.pat.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.03.2017
(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

1

24.03.2017

187007

14.04.2017 - безпосередньо
24.09.2017
акціонерам

Зміст інформації:
1. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї», якi вiдбулися 24 березня
2017 року (протокол №24) розподiлений чистий прибуток Товариства за 2015 рiк, в тому числi затверджений розмiр рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi
Товариства у 2015 роцi.
2. 14 квiтня 2017 року визначено датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
3. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi:
- за 2015 рiк – 187 007,00 грн.
4. Виплату дивiдендiв здiйснювати у грошовiй формi у строк до 24.09.2017 р.. Дивiденди, нарахованi на пакет акцiй, який належить державi у статутному капiталi
Товариства, за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi перераховано до Державного бюджету України.
5. Дивiденди будуть виплаченi безпосередньо акцiонерам.
6. Дивiденди будуть виплачуватись кiлькома частинами, в наступнiй послiдовностi:
- дивiденди, нарахованi фiзичним i юридичним особам - до 24.09.2017р.

2

24.03.2017

424935

14.04.2017 - безпосередньо
24.09.2017
акціонерам

Зміст інформації:
1. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї», якi вiдбулися 24 березня
2017 року (протокол №24) розподiлений чистий прибуток Товариства за 2016 рiк, в тому числi затверджений розмiр рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi
Товариства у 2016 роцi.
2. 14 квiтня 2017 року визначено датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
3. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi:
- за 2016 рiк – 424 935,00 грн., в т.ч. на державну частку: 212 473,59 грн.
4. Виплату дивiдендiв здiйснювати у грошовiй формi у строк до 24.09.2017 р.. Дивiденди, нарахованi на пакет акцiй, який належить державi у статутному капiталi
Товариства, за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2017р.
5. Дивiденди будуть виплаченi безпосередньо акцiонерам.
6. Дивiденди будуть виплачуватись кiлькома частинами, в наступнiй послiдовностi:
- дивiденди, нарахованi на пакет акцiй, який належить державi у статутному капiталi Товариства, до Державного бюджету України - до 01.07.2017р.;
- дивiденди, нарахованi фiзичним i юридичним особам - до 24.09.2017р.

