
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
14.05.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ OI/2-OMK/2019 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Генеральний директор    Львов І.Л. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ 

ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 49005 місто Дніпро, Сімферопольська, 17 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21926262 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (0562)356626, (0562)356682 

6. Адреса електронної пошти 

 dookach@omk.dp.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://omk.dp.ua/spe

cіals/ 14.05.2019 

 (адреса сторінки) (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 14.05.2019 2 973 300 з 27.05.2019 до 12.10.2019 безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації: 

Дата прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів: 13.04.2019р. 
 

Наказом Генерального директора від 14.05.2019р. прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які 

мають право на отримання дивідендів, затверджені порядок і строк їх виплати. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів "20" травня 2019 року.  

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів (грн.): 2973300,00 грн. Розмір 

дивіденду за однією простою акцією дорівнює 22,00 грн. 

 

Строк виплати дивідендів: здійснити виплату дивідендів не пізніше 6 (шести) місяців від дня ухвалення рішення 
Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів, тобто не пізніше 12.10.2019р. 

 

Спосіб виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо особам, які є акціонерами 

Товариства на дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних 

їм акцій Товариства. 

 

Порядок виплати дивідендів: виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, шляхом виплати суми дивідендів 

кількома частками протягом періоду з 27.05.2019р. по 12.10.2019р. пропорційно всім особам, що мають право на 
отримання дивідендів на їх банківські персональні рахунки. 

 

 


