Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Череднiченко Олександр Миколайович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

03.05.2017
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

74988 м. Таврiйськ, м. Нова Каховка, Херсонська область вул. Промислова, 13

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00952389

5.Міжміський код та телефон, факс

(05549)7-30-72 (05549)7-30-72

6. Електронна поштова адреса

zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.05.2017
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

84 "Вiдомостi НКЦПФР"

05.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

nkhp.admsilos.com.ua

05.05.2017

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 03.05.2017

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 11 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

3. 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

03.05.2017

5120160.00

з 25.05.2017 по 30.10.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 30.04.2017р.
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 22.05.2017р.
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): у розмiрi 0,30 (тридцять копiйок) грн. на 1 (одну) просту iменну акцiю Товариства
строк виплати дивiдендiв: Строк виплати з 25.05.2017 р. по 30.10.2017 р., кiлькома рiвними частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, у наступнi дати: з "25" травня 2017 року по
"30" травня 2017 року;з "01" червня 2017 року по "23" червня 2017 року; з "03" липня 2017 року по "25" липня 2017 року; з "01" серпня 2017 року по "25" серпня 2017 року; з "01" вересня 2017 року по "25" вересня
2017 року;- з "02" жовтня 2017 року по "30" жовтня 2017 року.
спосiб виплати дивiдендiв : безпосередньо акцiонерам
порядок виплати дивiдендiв - кiлькома частками: акцiонерам-резидентам та акцiонерам-нерезидентам;
За бажанням осiб, зазначених у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв вiд 22.05.2017р., (за умови попереднього звернення щодо способу отримання дивiдендiв) дивiденди можуть бути перерахованi
на вказаний рахунок банкiвської установи.
виплату дивiдендiв акцiонеру - нерезиденту провести з урахуванням дiючого валютного законодавства України, виплату дивiдендiв здiйснити за наступними реквiзитами та у наступному порядку: КОМПАНIЇ
"АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР IНТЕРНЕШЕНАЛ НIДЕРЛАНДИ" Б.В. ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLAND BV Address: Bank: Citibank NA, New York, USA SWIFT: CITIUS33 Account: 36323127
виплату дивiдендiв провести у доларах США за рахунок власних валютних коштiв (перерахунок гривня-долар США вiдбувається за курсом Нацiонального банку України на дату виплати дивiдендiв) або за рахунок
придбаних на мiжбанкiвському валютному ринку України валютних коштiв (перерахунок гривня-долар США вiдбувається за комерцiйним курсом уповноваженого банку на дату купiвлi валюти)

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 03.05.2017

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

