Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
28.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 114
(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).
Директор
(посада)

Домащук Богдан Борисович
(підпис)

(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:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
2. Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
19100, Черкаська обл., Черкаська обл., місто Монастирище, Монастирищенський район,
Черкаська область,, вулиця Заводська, будинок 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00374870
5. Міжміський код та телефон, факс:
(04746) 2-19-57, 2-36-76
6. Адреса електронної пошти:
00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.com.ua
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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
http://www.monfarm.com.ua/index-5.ht
веб-сайті учасника фондового ринку
ml
28.04.2021
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

Дата
вчинення
дії
2
28.04.2021

Розмір дивідендів,
що підлягають
виплаті, грн
3
4 348 120,56

Розмір дивідендів
на одну акцію, грн

Строк виплати
дивідендів

Спосіб виплати
дивідендів

4
0,69

5
з 24.05.2021 до
25.10.2021

6
через депозитарну
систему

Зміст інформації:
На пiдставi рішення річних чергових загальних зборів акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" (надалi - Товариство) вiд
27.04.2021р. про виплату дивiдендiв, Наглядовою радою Товариства 28.04.2021р. прийнято рішення про встановлення
дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття річними черговими загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату
дивiдендiв:27.04.2021р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв:14 травня 2021 р.
Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення загальних зборів 4 348 120,56 грн.
Виплату дивідендів здійснити в обсязі: 4 348 120,56 грн. за 2020рік, 0,69 грн в розрахунку на 1 просту іменну акцію з
частини чистого прибутку за 2020 рік.
Строк виплати дивідендів з 24.05.2021 року до 25.10.2021 року.
Спосіб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів
Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на
фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки
депонентів. Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi або
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на
рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.
Витрати по отриманню дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер. Відповідальність за своєчасність,
достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.

