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.
Голова Правління
(посада)

Волинець Ярослав Миколайович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

03.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79019, м. Львів, вул. Заповітна,1

4. Код за ЄДРПОУ

00376656

5. Міжміський код та телефон, факс

(0322) 240-91- 68, 293-55-84

6. Електронна поштова адреса

law@galca.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення опубліковано у
*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці
в мережі Інтернет

№65, Газета "Відомості Цінні папери
України"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
galca.bfg.lviv.ua

03.04.2018
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(адреса сторінки)

03.04.2018
(дата)
04.04.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п
1

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що
Строк виплати дивідендів
підлягають виплаті, грн
3
4
12,51 23.04.2018 - 30.09.2018

Спосіб виплати дивідендів

2
5
1
02.04.2018
безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради від 02.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Встановити дату складення переліку осіб , які мають право на отримання дивідендів - 17.04.2018 року. Розмір дивідендів - 12,51 грн. на одну просту іменну акцію.
Дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам грошовими коштами через касу підприємства, або у випадку наявності у акціонера поточного (карткового) рахунку,
виплати здійснювати на вказані акціонером в адресованій товариством заяві банківські рахунки. Строк виплати дивідендів - з 23.04.2018 року по 30.09.2018 року.
Здійснити виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.02 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

