ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЮ)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.

Голова правлiння

Гордiєнко Iгор
Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали
керівника)

12.12.2018
М.П.
(дата)

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ
ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ)
ЕМІТЕНТА
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компаiня "IНГО Україна"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01054, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 33
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
16285602
5. Міжміський код та телефон, факс

044 490-27-44 044 490-27-48
6. Електронна поштова адреса
ymelnik@ingo.ua

II. ДАНІ ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ
(ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЮ)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.12.20
18
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

241 Газета "ВIДОМОСТI НКЦПФР"

17.12.20
18

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.ingo.ua/ua/company/rozkrittya-informa
ciyi-emitentom

в мережі
Інтернет

12.12.20
18

(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

12.12.2018

26148369.94

12.12.2018 11.05.2019

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:

На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, яке затверджене протоколом № 61 вiд
12.12.2018 року - виплату дивiдендiв у розмiрi 26 148 369,94 грн. (двадцять шiсть мiльйонiв сто сорок
вiсiм тисяч триста шiстдесят дев’ять гривень дев’яносто чотири копiйки) здiйснити в розрахунку 85,58
гривень на 1 просту iменну акцiю у визначенi термiни та затвердити наступний порядок виплати
дивiдендiв:
1) дивiденди виплачувати виключно грошовими коштами в повному обсязi згiдно перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв - складеного на 28.12.2018 р.;
2) виплата проводиться Акцiонерам: нерезидентам - в доларах США згiдно курсу НБУ на день
проведення такого платежу; резидентам – в нацiональнiй валютi.
3) дивiденди виплачувати шляхом перерахування коштiв, що пiдлягають виплатi Акцiонерам
нерезидентам - на банкiвський рахунок вiдкритий за межами територiї України в порядку визначеному
законодавством України, Акцiонерам – резидентам на банкiвський рахунок вiдкритий на територiї
України.

