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.
Генеральний директор

Плошкiн В.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
29.03.2017
(дата)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
"СЛАВУТИЧ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна 33-Б

4. Код за ЄДРПОУ

20490118

5. Міжміський код та телефон, факс

(061) 224-68-33, (061) 224-68-33

6. Електронна поштова адреса

efo@rsc.zp.ua

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

24.03.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

59(2564), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

28.03.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.rsc.zp.ua

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}

29.03.2017
(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

23.03.2017

494000.000

24.03.2017 - 23.09.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів - 23.03.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 23.30.2017р.).
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства ( загальними зборами акціонері) рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати - 23.03.2017р. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 24.03.2017р. Розмір
дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 494000 грн. (38.00 грн. на одну просту iменнi акцiю). Строк виплати дивідендів - 24.03.2017 23.09.2017р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, шляхом переказу цих коштів на грошові
рахунки отримувачів. Порядок виплати дивідендів - виплата суми дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Дати
таких виплат - 27.03.2017р., 11.08.2017р. Станом на 23.09.2017 р. всі дивіденди повинні бути виплачені Товариством.

