
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ 

 
Доводимо до відома акціонерів, що річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артвайнері», 

що відбулися 18.12.2020 року, прийнято рішення здійснити виплату дивідендів за простими іменними 

акціями ПрАТ «Артвайнері», (далі – Товариство), з чистого прибутку, отриманого Товариством за 

підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 р., у розмірі 5 154 069,31 грн., та з нерозподіленого 

прибутку Товариства за результатами діяльності у 2018 р. в розмірі 36 186 456,29 грн., а всього виплатити 

дивіденди в сумі 41 340 525,6 грн.   

Розмір дивідендів на 1 просту акцію: 8,80 грн. 

Розмір дивідендів вказано без урахування податків, податки з нарахованої суми дивідендів  

сплачуються згідно діючого законодавства. 

Відповідно до рішення Наглядової ради від 29 січня 2021 р. (протокол № 2), датою складання 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів є 31 березня 2021 р. 

Наглядовою радою Товариства затверджений наступний порядок виплати дивідендів:  

-  дивіденди виплатити в строк з 15 квітня 2021 р. до 15 червня 2021 р. (включно).  

- дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам в грошовій формі в національній валюті 

України – гривні шляхом направлення дивідендів, пропорційно до кількості належних їм акцій, в строки, 

встановлені для їх виплати, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним 

станом на 31.03.2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. Розмір  

дивідендів на одну акцію становить 8,80 грн. Розмір дивідендів, які підлягають виплаті акціонеру, 

встановлюється шляхом множення розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних 

акціонеру акцій станом на 31.03.2021 р.; 

- виплата дивідендів акціонерам здійснюється шляхом перерахування коштів на грошові 

рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві акціонера або шляхом поштових переказів 

на адреси акціонерів, зазначені в письмовій заяві акціонера, після актуалізації (уточнення) необхідної 

інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для 

виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес 

акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням 

реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів; 

- акціонерам, що є нерезидентами України, на підставі письмового звернення акціонера, виплата 

дивідендів йому може бути здійснена в іноземній валюті за курсом купівлі іноземної валюти за гривню, 

встановленому на  міжбанківському валютному ринку України на момент купівлі, на грошовий рахунок, 

банківські реквізити якого зазначені в заяві акціонера; 

- витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом 

на адресу), здійснюються за рахунок Товариства;  

- у разі повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно його заяви на грошовий 

рахунок або поштовим переказом, такі кошти виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну 

систему України; 

- дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності 

коректних даних про банківський рахунок та/або поштову адресу акціонера для переказу дивідендів, 

виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. Не отримані акціонерами суми дивідендів 

обліковуються Товариством як кредиторська заборгованість перед акціонерами. На суму невиплачених та 

неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. 

Для отримання дивідендів акціонер повинен звернутися з письмовою заявою до ПрАТ 

«Артвайнері», зразок якої та перелік документів, що повинні до неї додаватись, розміщено на веб-сайті 

Товариства за адресою:  https://artwinery.com.ua/     

Підрозділ ПрАТ «Артвайнері», що надає консультації акціонерам з питань виплати дивідендів: 

84500, Донецька обл.,  м.  Бахмут,  вул. П. Лумумби, будинок 87, юридичний відділ, з понеділка по 

п'ятницю - з 9.00 до 17.00, за винятком неробочих та святкових днів. Телефон для довідок: +38 (0627) 48-

65-31, +38(067) 623-57-12.  

ПрАТ «Артвайнері» відкрив власникам простих іменних акцій Товариства рахунки у наступній 

депозитарній установі: ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що знаходиться за адресою:  

08292, Київська область, м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253. Тел./факс:+38 (050) 425-00-78, 

+38 (044) 228-91-65. 

Повідомлення про виплату дивідендів розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою:  

https://artwinery.com.ua/ 

Наглядова рада ПрАТ «Артвайнері» 
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