Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
05.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

5
(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)
Голова правлiння

Сiлов Анатолiй Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РЕСПЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65029, Одеська обл., Одеса, Князiвська, буд. 15, кв.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22448445
5. Міжміський код та телефон, факс
0487377511 0487377511
6. Адреса електронної пошти
respect@respectins.com
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 "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

www.respectins.com

05.04.2019

(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

05.04.2019

0.10

05.04.2019 - 31.05.2019

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
14.03.2019 року - дата прийняття рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства
(Протокол №13 вiд 14.03.2019 року) прийнято рiшення про виплату щорiчно фiксованого
дивiденду за 2018 рiк на кожну привiлейовану акцiю у розмiрi, встановленому п. 4.2.1.2 Статуту
Товариства, один вiдсоток вiд номiнальної вартостi однiєї привiлейованої акцiї,
що складає – 0,10 гривень (Нуль гривен 10 копiйок) у спосiб - безпосередньо акцiонерам.
Протоколом Наглядової ради Товариства (Протокол №9 вiд 05.04.2019р.), встановлена
дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за
привiлейованими акцiями – 31.01.2019р., а також встановлений строк та порядок виплати:
Виплата щорiчно фiксованого дивiденду буде здiйснюватися у строк з 05.04.2019р. по 31.05.2019р.
Порядок виплати щорiчно фiксованого дивiденду на кожну привiлейовану акцiю буде здiйснюватись
вiдповiдно до ч. 5. ст. 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» та рiшення загальних зборiв
акцiонерiв вiд 14.03.2019р. у спосiб безпосередньо акцiонерам, у наступному порядку: шляхом
перерахування всiєї розрахованої суми дивiдендiв в повному обсязi на банкiвськiй рахунок акцiонера.

