Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів
за акціями ПАТ "МОНФАРМ"
Дата складання: 28 квітня 2021 р.

Шановні акціонери!
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОНФАРМ» (надалі–“Товариство”), які відбулися 27 квітня 2021 року, були прийняти рішення:
1. Затвердити суму нерозподіленого прибутку, яка підлягає розподілу у 2020р. у розмірі
4 348 120,56 грн.
2. Нерозподілений прибуток у сумі 4 348 120,56 грн. направити на виплату дивідендів по простим
акціям Товариства.
3. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,69
грн. (нуль грн. 69 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
4. Встановити спосіб виплати дивідендів - 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.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
6. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів,
порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в
мережі Інтернет www.monfarm.com.ua протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про
виплату дивідендів.
Відповідно до прийнятих рішень Товариство повідомляє про порядок виплати дивідендів.
1. Дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів:
1.1.Розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства складає 0 грн.
69 коп. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
Розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акціонеру Товариства, визначається виходячи з
кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів Товариства
1.2. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 14 травня 2021 р.
1.3. Дата початку строку виплати дивідендів — 24 травня 2021 року.
Дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами
акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто до 25 жовтня 2021 р.
1.4. Порядок виплати дивідендів:
Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2020 р. виплачуються 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 здійснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всієї суми дивiдендiв у повному
обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивiдендiв, по
мiрi надходження коштів 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.
Для отримання дивідендів кожний акціонер повинен:
- звернутись до своєї депозитарної установи, де він має рахунок у цінних паперах по акціям
ПАТ «МОНФАРМ» станом на 14 травня 2021 р. та заключити з цією депозитарною установою
договір про обслуговування рахунка в цінних паперах(у разі відсутності договору);
- переконатися що депозитарна установа має реквізити рахунку для перерахування дивідендів;
- домовитися з депозитарною установою про порядок отримання від неї інформації про
перерахування дивідендів на Ваш рахунок.
Телефон для довідок : (04746) 2-38-15 юридичний відділ.
З повагою,

Директор Домащук Б.Б.

