VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за простими
акціями
0
Сума нарахованих дивідендів, грн
0
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн
0
Сума виплачених дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис: В таблиці 9 "Інформація про дивіденди"

За результатами періоду, що
передував звітному

за
за простими
привілейоваакціями
ними акціями

за
привілейованими акціями

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Нарахування дивідендів у 2015 р. за підсумками 2014 року загальні збори акціонерів вирішили
не проводити, оскільки, за результатами діяльності у 2014 році Товариство отримало збитки.
2. З огляду на вищенаведене:
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період) не
встановлювалась.
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за період, що
передував): акції такого виду в товариства відсутні;
- розмір дивідендів, що припадають на одну акцію, складає 0,00 грн.;
- дата початку виплати дивідендів (за звітний період): не встановлювалась;
- дата закінчення виплати дивідендів: не встановлювалася.
За результатами періоду, що передував:
1. Нарахування дивідендів у 2014 р. за підсумками 2013 року загальні збори акціонерів вирішили
не проводити, оскільки, за результатами діяльності у 2013 році Товариство отримало збитки.
2. З огляду на вищенаведене:
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період) не
встановлювалась.
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за період, що
передував): акції такого виду в товариства відсутні;
- розмір дивідендів, що припадають на одну акцію, складає 0,00 грн.;
- дата початку виплати дивідендів (за звітний період): не встановлювалась;
- дата закінчення виплати дивідендів: не встановлювалася.
Окремі поля цієї таблиці не заповнені, а саме:
- поля "Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів" за
результатами звітного періоду та за результатами періоду, що передував звітному не заповнені,
тому що загальні збори ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" прийняли рішення дивідендів за ці періоди не
нараховувати;
- з таких же причин не заповнені поля "Дата виплати дивідендів" за результатами звітного
періоду та за результатами періоду, що передував звітному;
- поля "Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
привілейованими акціями" за результатами звітного перілду та за результатами періоду, що
передував звітному, тому що ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" таких акцій не випускало, отже дивідендів на них не нараховувало;
- з таких же причин не заповнені поля "Дата виплати дивідендів" за привілейованими акціями
за такі ж періоди.
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