
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. 

  

  
Директор       Панчук Іван Дмитрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   04.04.2017 
        (дата) 
         
  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Славутський 

хлібозавод" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   30000, м.Славута, вул.Церковна, 29 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00380445 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (03842) 23497, 23458 
  
6. Електронна поштова адреса   slavhz@emitent.km.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   04.04.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  66, Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

  06.04.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  slavhlib.km.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   04.04.2017       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 04.04.2017 800654,83 25.04.2017 - 23.09.2017 безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації: 
04.04.2017р. уповноваженим органом - Наглядовою радою ПрАТ”Славутський хлібозавод” прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а саме  — 20.04.2017р. 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів -23.03.2017р. 
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів  800654,83 грн; 
Оголошено дивіденди в розмірі — 1,34грн. на 1 акцію. 
Строк виплати дивідендів - 25.04.2017р. по 23.09.2017р. 
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. 
Порядок виплати дивідендів - дивіденди виплатити виключно грошовими коштами із каси підприємства в повному обсязі. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 


