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

Шарохіна Олена Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.06.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б
4. Код за ЄДРПОУ
32962525
5. Міжміський код та телефон, факс
0445377981 5377946
6. Електронна поштова адреса
Marіna.Bіcheva@sknet.com.ua
ІІ. 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 "Відомості НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.n-і-t.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(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

19.06.2017

62441640.00

05.07.2017 - 08.12.2017

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (надалі - Товариство), які відбулися 09.06.2017
(протокол №24/2017 від 09.06.2017), було прийнято рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, а саме вирішили:
- направити на виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» частину нерозподіленого прибутку ПрАТ «Нові
Інжинірингові Технології», отриманого у 2015 році, у розмірі 1 913 952,94 грн. (один мільйон дев’ятсот тринадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят
дві гривні 94 копійки) та частину нерозподіленого прибутку, отриманого у 2016 році, у розмірі 60 527 687,06 грн. (шістдесят мільйонів п’ятсот
двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 06 копійок), всього дивідендів 62 441 640,00 грн. (шістдесят два мільйони чотириста сорок
одна тисяча шістсот сорок гривень 00 копійок),
- встановити, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів визначаються
Наглядовою радою Товариства.
На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Наглядова рада на засіданні, яке відбулося 19 червня 2017 року
(протокол №108/Т/2017 від 19.06.2017) встановила:
- дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 04 липня 2017 року,
- строк виплати дивідендів - дата початку 05 липня 2017 року, дата закінчення 08 грудня 2017 року,
- спосіб виплати дивідендів – Товариство перераховує дивіденди у грошовій (безготівковій) формі безпосередньо акціонерам,
- порядок виплати дивідендів - Товариство може здійснювати виплату дивідендів особам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, частинами (кількома платежами) протягом встановленого строку виплати дивідендів.

