
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

06.05.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 13-2-02/26622 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правлiння    Фiлiп Дюмель 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 04070 Київ, вулиця Андрiївська, 2/12 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 09807750 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044)537-49-41, (044)201-22-74, (057)703-26-20, (044)201-22-54 

6. Адреса електронної пошти 

 office@ukrsibbank.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://my.ukrsibban

k.com/ua/about-

bank/public-

information/ 06.05.2019 



 (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 06.05.2019 1 212 894 646,62 з 27.05.2019 до 30.06.2019 через депозитарну систему та 

безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УКРСИББАНК", які відбулись 26 квітня 2019 року, прийнято рішення 

про виплату акціонерам Банку дивідендів у розмірі 2 526 863 847,11 грн, а саме: 

- 1 212 894 646,62 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за привваними iменними акцiями класу "А"; 

- 1 313 969 200,49 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями. 

Спостережна Рада АТ "УкрСиббанк" 06.05.2019 року (Протокол № 3) встановила: 

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями класу "А" - 1 

січня 2019 року; 

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями - 21 травня 2019 року; 

- строк виплати дивідендів за привілейованими акціями -  шість місяців після закінчення звітного року, тобто до 

30.06.2019 року (включно). Дата початку виплати дивідендів за привілейованими акціями - 27 травня 2019 року; 

- строк виплати дивідендів за простими акціями - шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про 

виплату дивідендів, тобто по 26 жовтня 2019 року. Дата початку виплати дивідендів за простими акціями - 27 травня 

2019 року; 

- спосіб та порядок виплати дивідендів - через депозитарну систему України у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

2 06.05.2019 1 313 969 200,49 з 27.05.2019 до 26.10.2019 через депозитарну систему та 

безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УКРСИББАНК", які відбулись 26 квітня 2019 року, прийнято рішення 

про виплату акціонерам Банку дивідендів у розмірі 2 526 863 847,11 грн, а саме: 

- 1 212 894 646,62 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за привваними iменними акцiями класу "А"; 

- 1 313 969 200,49 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями. 

Спостережна Рада АТ "УкрСиббанк" 06.05.2019 року (Протокол № 3) встановила: 

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями класу "А" - 1 

січня 2019 року; 

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями - 21 травня 2019 року; 

- строк виплати дивідендів за привілейованими акціями -  шість місяців після закінчення звітного року, тобто до 

30.06.2019 року (включно). Дата початку виплати дивідендів за привілейованими акціями - 27 травня 2019 року; 

- строк виплати дивідендів за простими акціями - шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про 

виплату дивідендів, тобто по 26 жовтня 2019 року. Дата початку виплати дивідендів за простими акціями - 27 травня 

2019 року; 

- спосіб та порядок виплати дивідендів - через депозитарну систему України у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

 


