
Додаток 28  

до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів  

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство  

«ПроКредит Банк»  

2. Код за ЄДРПОУ 21677333 

3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 

107а 

4. Міжміський код, телефон та факс Телефон: +38044-590-10-00,  

факс 38044-590-10-01 

5. Електронна поштова адреса 

 

info@procreditbank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  

яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації 

http://www.procreditbank.com.ua/abo

ut/korporativnoe-upravlenie/osobaya-

informatsiya/ 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів  
 

 

ІІ. Текст повідомлення 

24 квітня 2018 року Загальними зборами АТ «ПроКредит Банк» було прийнято 

рішення про направлення частини прибутку за 2017 р. у сумі 149,62 гривні на 

виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку у відповідності до розміру, 

встановленого в п. 6.6 Статуту Банку, а саме в розмірі 0.001 (нуль цілих одна 

тисячна) гривні на кожну привілейовану Акцію.  

Спосіб виплати дивідендів – суму в розмірі 149,62 грн. виплатити безпосередньо 

акціонеру. 

06 лютого 2013 року Наглядовою Радою АТ «ПроКредит Банк» було прийнято 

рішення про встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають право на 

отримання дивідендів за привілейованими акціями банку та строк виплати таких 

дивідендів.  

Складання переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів 

здійснюється за станом на останню п’ятницю першого календарного місяця кожного 

наступного року. У 2018 році такою датою є 26 січня 2018р.  

За рішенням Наглядової Ради від 06 лютого 2013 року, дивіденди виплачуються в 

період з першого робочого дня шостого місяця кожного наступного за звітним роком 



до останнього робочого дня шостого місяця того ж року. У 2018 році дивіденди за 

2016 рік  виплачуються у період з 01 червня 2018 року по  27 червня 2018 р.  

 

       ІІІ. Підпис 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

  
Голова Правління  

АТ «ПроКредит Банк» 

______________________  

 

   Пономаренко В.В.  

  
М.П. 27.04.2018р. 

 

 

 


