
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.  

 

Виконуюча обов`язки 

Генерального директора 
      Шарохiна Олена Анатолiївна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

07.04.2017 

(дата) 

 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Новi Iнжинiринговi Технологiї» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01030, м. Київ, вул. Iвана Франка, буд. 40-Б 

4. Код за ЄДРПОУ 

32962525 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0445377981 5377946 

6. Електронна поштова адреса 

Marina.Bicheva@sknet.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.n-i-t.com.ua  в мережі Інтернет 
 

 
(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 06.04.2017 64594800 26.04.2017 - 03.10.2017 
безпосередньо 

акціонерам 

Зміст інформації: 

Загальними зборами ПрАТ «Новi Iнжинiринговi Технологiї» (надалi - Товариство), якi вiдбулися 03.04.2017 (протокол №23/2017 вiд 

03.04.2017), було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства, а саме вирiшили: 

- направити на виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства частину нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2015 роцi, у 

розмiрi 64 594 800,00 грн. (шiстдесят чотири мiльйони п’ятсот дев’яносто чотири тисячi вiсiмсот гривень 00 копiйок), 

- встановити, що дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки виплати дивiдендiв визначаються 

Наглядовою радою Товариства. 

На виконання рiшення Загальних зборiв Товариства Наглядова рада на засiданнi, яке вiдбулося 06 квiтня 2017 року (протокол №102/Т/2017 вiд 

06.04.2017) встановила: 

- дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 21 квiтня 2017 року, 

- строк виплати дивiдендiв - дата початку 26 квiтня 2017 року, дата закiнчення 03 жовтня 2017 року, 

- спосіб виплати дивідендів – Товариство перераховує дивiденди у грошовiй (безготiвковiй) формi безпосередньо акцiонерам, 

- порядок виплати дивiдентiв - Товариство може здійснювати виплату дивідендів особам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, частинами (кількома платежами) протягом встановленого строку виплати дивідендів. 

 


