
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.  

 

Перший заступник голови 

Правлiння 
      Крячко В.О. 

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

  М.П.  
27.04.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181 

4. Код за ЄДРПОУ 

14367980 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 794-79-79, (056)794-18-07 (056) 790-21-22 

6. Електронна поштова адреса 

dsz2@dsz.dp.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 81 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dsz.dp.ua в мережі Інтернет 03.05.2017 

 (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 26.04.2017 119643200.00 
19.05.2017 - 

20.10.2017 

безпосередньо 

акціонерам 

Зміст інформації: 

- Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення (протокол № 260417 вiд 26.04.2017 р.) про встановлення дати складання перелiку осiб, яки 

мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати у межах та у рамках, визначених Статутом Товариства та рiшенням 

загальних зборiв. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 18.05.2017 р. 

- Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 р. прийняте рiшення про виплату дивiдендiв. Вiдповiдно до рiшення загальних 

зборiв затверджений розмiр дивiдендiв, що виникли з нерозподiленого прибутку за 2014 р. в сумi 230,00 грн. на 1 акцiю iз загальною сумою 

фонду дивiдендiв нерозподiленого прибутку 58 548 800,00 грн., та затверджений розмiр дивiдендiв, що виникли з нерозподiленого прибутку за 

2015 в сумi 240,00 грн на 1 акцiю iз загальною сумою фонду дивiдендiв нерозподiленого прибутку 61 094 400,00 грн. 

- Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - в загальнiй сумi 119 643 200,00 грн. (нерозподiлений 

прибуток за 2014 рiк - 58 548 800, 00 грн., що становить 48,5% до чистого прибутку, i за 2015 рiк - 61 094 400,00 грн., що становить 50,5% до 

чистого прибутку); 

- Розмiр дивiдендiв, який припадає на одну просту iменну акцiю складає загальну суму 470, 00 грн. на 1 акцiю (з нерозподiленого прибутку за 

2014 рiк в сумi 230,00 грн. на 1 акцiю та за 2015 рiк в сумi 240,00 грн. на 1 акцiю); 

- Строк виплати дивiдендiв – починаючи з 19.05.2017 р. й по 20.10.2017 р.; 

- Порядок виплати дивiдендiв – виплата дивiдендiв здiйснюється одноразово всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi пропорцiйно всiм особам 

(акцiонерам), що мають право на отримання дивiдендiв, станом на дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 

(тобто станом на 18.05.2017 р.), виключно грошовими коштами: акцiонерам резидентам України – в нацiональнiй валютi України, а акцiонерам 

нерезидентам України – в доларах США здiйснити з урахуванням законодавства про уникнення подвiйного оподаткування доходiв отриманих з 

джерелом виплати в Українi; 

- Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам (особам) шляхом переказу Товариством коштiв на банкiвськi рахунки або поштовим 

переказом на адресу акцiонера (адреси реєстрацiї/перебування/проживання/тощо), iнформацiя про якi/яку зазначена в перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, визначений вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему України. 

Додаткова iнформацiя: Витрати, якi виникають через необхiднiсть виплати дивiдендiв, проводити за рахунок суми дивiдендiв, призначених до 

виплати акцiонеру.По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивiдендам у будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, 

компенсацiйнi виплати, в тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв – не проводяться. 



№ з/п 

Дата 

вчинення 

дії 

Розмір дивідендів, що 

підлягають виплаті, грн 

Строк 

виплати 

дивідендів 

Спосіб 

виплати 

дивідендів 

1 2 3 4 5 

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих даних для виплати дивiдендiв покладається на особу (акцiонера) – власника 

простих iменних акцiй. У разi повернення Товариству коштiв, переказаних Товариством або поштовим переказом на адреси акцiонерiв (адресу 

реєстрацiї/перебування/проживання/тощо) або банкiвський рахунок, такi кошти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну 

систему України. 

 


