Повідомлення про виплату дивідендів.

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство « НЛЗ » повідомляє про прийняте рішення про виплату дивідендів.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.07.2020 р., прийнято рішення
про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів.
На позачергових зборах акціонерів, , які відбулися 28.08.2020 р., прийнято рішення про спосіб виплати
дивідендів.
Прийняті рішення:
1. Отриманий прибуток ПрАТ НЛЗ на кінець 2019р. розподілити наступним чином :
- частину в розмірі 1881672 грн направити на виплату річних дивідендів у сумі 0,30 грн на
одну просту іменну акцію Товариства
- суму, що залишиться від нерозподіленого прибутку направити на оновлення основних
засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів
Строк виплати дивідендів: до 17 січня 2021 року.
2. Виплату дивідендів за 2019 рік проводити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому
Наглядовою радою ПрАТ НЛЗ. Виплату здійснити у відповідності до вимог чинного
законодавства.
Відповідно до рішення Наглядової ради від 28 серпня 2020 р. (протокол № 101), датою складання переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів є 14 вересня 2020 р. Наглядовою радою Товариства
затверджений наступний порядок виплати дивідендів: Виплатити дивіденди акціонерам товариства з 01.10.2020р. протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття
загальними зборами рішення про виплату дивідендів, а саме по 17.01.2021 р. включно.
- Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки,
інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).
- Якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський
рахунок, виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснюється виключно за письмовими заявами
(зразок заяви та перелік документів, що повинні до неї додаватись, розміщено на веб-сайті Товариства за
адресою: http://nlz.ua/ua/direct/26) шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером
рахунок у банку, або шляхом виплати готівкою через касу Товариства (адреса:45403 Волинська обл.,
м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29) у робочі дні або поштовим переказом (за вибором акціонера). Виплата
дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на
вказаний акціонером рахунок у банку.
Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку тощо)
проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів,
сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
Дивіденди, невиплачені акціонеру внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності
коректних даних про рахунок акціонера для перерахування дивідендів, виплачуються за додатковим
письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не
нараховуються.
Для отримання дивідендів акціонери мають звернутися до емітента за тел. (03344)48087, (03344)48383 або
особисто, щодо визначення конкретної дати виплати дивідендів акціонеру, з метою своєчасного
забезпечення наявності в касі товариства належної суми грошей для виплати дивідендів.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в
особи, зазначеної у такому переліку.
Наглядова рада ПрАТ «НЛЗ»

