Додаток
до протоколу Наглядової ради
ПрАТ «АБ «Столичний»
№ 10 від 09 серпня 2019 р.

Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ПрАТ «АБ Столичний»
Шановні акціонери!
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (іменується
також - Товариство), які відбулися 23 квітня 2019 року, було прийнято рішення:
1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод
«АБ Столичний» у 2018 році на загальну суму 35 980 000,00 грн. (тридцять п’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).
2. Розмір нарахованих за результатами роботи Товариства у 2018 році дивідендів, що припадає на одну акцію становить 0,50 грн.(нуль
гривень 50 копійок).
3. У відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядовій раді доручено встановити дату складення переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати. Наглядовою
радою Товариства (протокол засідання № 10 від 09 серпня 2019 року) було прийнято рішення:
- Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році, скласти станом на 27 серпня
2019 р.
- Виплату дивідендів за простими акціями здійснити відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному
станом на 27 серпня 2019 р.
- Виплату дивідендів провести в термін з 27 серпня 2019 року по 23 жовтня 2019 року включно через депозитарну систему України в
порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Для виплати дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та у відповідності до ч. 5 ст.
30 Закону України "Про акціонерні товариства", приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (далі – ПрАТ
«АБ Столичний») перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з
обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, для їх
подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів, а також для їх подальшого переказу депозитаріямикореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.
Здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами у грошових коштах забезпечується Центральним депозитарієм цінних
паперів, у відповідності до умов договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного між Товариством і Центральним
депозитарієм.
Відповідно до Положення "Про провадження депозитарної діяльності", затвердженим рішенням НКЦБФР № 735 від 23.04.2013
року кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх
виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності депозитарної установи.
Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата податків, тощо), проводяться за рахунок суми
дивідендів, призначених до виплати відповідному акціонеру.
Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми
дивідендів, призначених до виплати відповідному акціонеру.
На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
Відповідальність за укладення договорів з депозитарною установою; своєчасність, достовірність та повноту наданих
депозитарній установі банківських реквізитів; вчинення необхідних дій для отримання дивідендів, передбачених відповідним договором
та/або внутрішніми документами депозитарної установи, тощо, покладається на акціонера.
Акціонери, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування,
повинні подати Товариству оригінал документу або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат
податкового резидентства, тощо), виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином
легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог діючого законодавства України.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему
України», власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитарної установи, в якій відкриті рахунки в цінних паперах власникам
акцій Товариства для оновлення персональних даних акціонерів та/або укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах
від власного імені, вказавши розрахунковий рахунок, на який слід перераховувати дивіденди. У разі якщо власник цінних паперів не уклав
з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, цінні папери такого власника (які
дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Крім того, у
зв’язку з відсутністю в депозитарній установі в анкеті власника реквізитів рахунку власника цінних паперів, депозитарна установа не має
можливості здійснювати перерахування дивідендів такому власнику.
З питань виплати дивідендів звертатися за місцезнаходження ПрАТ «АБ Столичний»: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, тел.
(044) 259-50-34, контактна особа – начальник юридичного відділу Левандовський Олександр Михайлович.
З повагою,
Генеральний директор
ПрАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ»

Піддубний С.О.

