
Інформація про дивіденди. 
 
Черговими (річними, за результатами діяльності у 2020 році) Загальними Зборами акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 28 травня 2021 року (Протокол №31) 
ухвалено рішення, а саме: 

«9. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА": 
9.1. за результатами діяльності у 2020 році, – частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 

36 040 725  (тридцять шість мільйонів сорок тисяч сімсот двадцять п’ять) гривень 77 копійок. 
9.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2019 року) - повністю, шляхом виплати дивідендів 

у розмірі  12 763 274 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі двісті сімдесят чотири) гривні 23 
копійки. 

9.3. Із врахуванням п.9.1. та п.9.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складає 
48 804 000 (сорок вісім мільйонів вісімсот чотири тисячі) гривень 00 копійок (до оподаткування), що у 
розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 83  (вісімдесят три) гривні 00 копійок (надалі – 
«Дивіденди»). 

9.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому 
чинним законодавством України.  

9.5. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання 
Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства. 

9.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування 
та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту 
Товариства. 

9.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2020 році у 
розмірі 13 174 798 (тринадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот дев’яносто вісім) гривень 01 
копійка; непокритих збитків не встановлено.» 

 
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 31 травня 

2021 року (Протокол №31-05/2021) на виконання рішення чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів 
Товариства від 28.05.2021 року (Протокол №31), стосовно виплати дивідендів: встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати, ухвалено 
рішення, а саме: 

Визначити 15 червня 2021 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання 
Дивідендів згідно з рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства від 28.05.2021 
року, Протокол №31. 
Дивіденди, визначені рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства від 

28.05.2021 року, Протокол №31, виплатити: 
1) у строк з 16 червня 2021 року по 28 листопада 2021 року, 
2) відповідно до переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 15 червня 2021 року, 
3) у спосіб, визначений рішенням чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства від 

28.05.2021 року, Протокол №31, а саме: через депозитарну систему України, 
4) у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, із врахуванням 

Правлінням поточних можливостей протягом строку здійснення виплати Дивідендів, зокрема, допускається 
виплата дивідендів частинами (на розсуд Правління Товариства) - у рамках зазначеного вище строку, 
відведеного на виплату дивідендів, 

5) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх 
виплати, - у порядку, визначеному Статутом Товариства, а саме:  

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів 
листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а у випадку, коли такої можливості не передбачено, а саме у випадках 
повідомлення, що надсилається за межі України, повідомлення здійснюється шляхом надіслання листа з повідомленням про вручення 
або без повідомлення про вручення, коли таке повідомлення про вручення не передбачене.  
 


