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.
Президент

Олексієнко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛСІТОН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубаря, будинок 2-А, квартира 8

4. Код за ЄДРПОУ

22116654

5. Міжміський код та телефон, факс

0612130540, 0612361289

6. Електронна поштова адреса

elsyton@elsyton.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

24.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

№79(2584), Бюлетнь "Відомості НКЦПФР"

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.elsyton.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)
* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

26.04.2017
(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про виплату дивідендів
N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

21.04.2017

90000.000

22.05.0201 - 21.10.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення Акціонером Товариства (Товариство складається з однієї особи) про виплату дивідендів — 21.04.2017р. Дата складання перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплати затвердженi Рішенням акціонера від 21.04.2017 р. Дата складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів - 12.05.2017р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн) - 90000 грн. Строк виплати дивідендів - з
22.05.2017 р. до 21.10.2017 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, шляхом переказу цих
коштів на грошові рахунки отримувачів. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

