
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів. 

 
Голова правлiння    Пшеченко О.Г. 

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

24.04.2018 
(дата) 

 
 
 
 
 
 

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

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 04080 м.Київ, вул. Кирилiвська, 40 
4. Код за ЄДРПОУ 
 19130857 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (044) 463-66-79, (044) 463-66-79 
6. Електронна поштова адреса 
 koemz@i.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 (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
3. Повідомлення розміщено на сторінці  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 24.04.2018 1 806 000 з 25.05.2018 до 17.10.2018 через депозитарну систему 

Зміст інформації: 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 17.04.2018р. 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 11.05.2018р. 
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 1806000,00. 
Строк виплати дивідендів: дата початку строку виплати дивідендів - 25 травня 2018 року; 
дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ "КДЕМЗ" 
рішення про виплату дивідендів. 
Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему. 
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати було прийнято на засіданні наглядової ради ПрАТ "КДЕМЗ" 
(протокол № 3 від 24.04.2018р.). 
 

 


