Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
18.05.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17

(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 Правління
(посада)

(підпис)

Сiлов А. Д.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РЕСПЕКТ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
65029, Одеська обл., Одеса, Князівська,15,кв.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
22448445
5. Міжміський код та телефон, факс:
048-737-75-11, 048-737-75-11
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://respectins.com/%d0%bf%d1%80
%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d
0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%

18.05.2020

8e/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be
%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d
1%96%d1%8f-%d0%b5%d0%bc%d1%
96%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82
%d0%b0/
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п
1
1

Дата
вчинення
дії
2
18.05.2020

Розмір дивідендів,
що підлягають
виплаті, грн
3
400

Розмір дивідендів
на одну акцію, грн

Строк виплати
дивідендів

Спосіб виплати
дивідендів

4
0,1

5
з 18.05.2020 до
31.05.2020

6
безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
18.05.2020 року - дата прийняття наглядовою радою Товариства рiшення про виплату щорiчно фiксованого дивiденду
за привiлейованими акцiями за 2019 рiк. Протоколом Наглядової ради Товариства (Протокол №7 вiд 18.05.2020р.)
прийнято рiшення: Про виплату щорiчно фiксованого дивiденду за 2019 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. Встановлена дата складання
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями – 31.01.2020р., а також
встановлений строк та порядок виплати: Виплата щорiчно фiксованого дивiденду буде здiйснюватися у строк з
18.05.2019р. по 31.05.2020р. Порядок виплати щорiчно фiксованого дивiденду на кожну привiлейовану акцiю буде
здiйснюватись вiдповiдно до ч. 5. ст. 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» у спосiб безпосередньо
акцiонерам, у наступному порядку: шляхомперерахування всiєї розрахованої суми дивiдендiв в повному обсязi на
банкiвськiй рахунок акцiонера. Для проведення виплати щорiчно фiксованого дивiденду за привiлейованими акцiями
акцiонер, що одержує дивiденди надає Товариству письмову заяву з iнформацiєю про необхiднi реквiзити банкiвського
рахунку акцiонера - одержувача щорiчно фiксованого дивiденду за привiлейованими акцiями. Обов’язок Товариства
виплати щорiчно фiксованi дивiденди за привiлейованими акцiями акцiонеру виникає не ранiше дня отримання
Товариством вiд акцiонера письмової заяви, пiдписаної таким акцiонером з iнформацiєю про необхiднi для
перерахування реквiзити банкiвського рахунку акцiонера.

