
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

02.05.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 02/05-1 
(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). 

 

Генеральний директор    Чаіцький В.О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 61016 м. Харків, Озерянська, 106 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00214868 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0573737500, 0573737501 

6. Адреса електронної пошти 

 zavod@electromashina.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

electromashina.com

.ua/pdf/osobovainfo

/02.05.2019.pdf 02.05.2019 

 (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 02.05.2019 3 000 000 з 24.05.2019 до 18.10.2019 безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації: 

19.04.2019 р. річними Загальними зборами  акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  прийнято рішення  про виплату   

дивідендів  безпосередньо акціонерам  на загальну суму 3 000 000 грн. з розрахунку 0,10 грн. на одну акцію.  

02.05.2019 р. Наглядовою радою АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів,  станом на 20.05.2019р., здійснення виплати дивідендів  у строк з 24.05.2019 р. до 

18.10.2019 р. шляхом виплати всієї суми дивідендів. 

 

 

 


