Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію)

Додаток 15
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів
(пункт 20 глави 1 розділу III)
Підтверджую
ідентичність
та
достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.

Голова Правлiння

Свiтек Iван

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

10.05.2019

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акціонерне Товариство "УКРСОЦБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська,100
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00039019
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 044 205 45 55 6. Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.05.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

-(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

10.05.2019
(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

10.05.2019

25 100,00

З 03 червня 2019 року - по 27
червня 2019 року

через депозитарну систему
України

Зміст інформації:

24.04.2019 відповідно до Рішення №2/2019 єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК» компанії ABH HOLDINGS SA (ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА)
прийняте рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями.
10.05.2019 Наглядовою Радою АТ «УКРСОЦБАНК» прийняте рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, - станом на кінець дня
24 січня 2019 року. Строк виплати дивідендів: дата початку виплати дивідендів – 03 червня 2019 року, дата закінчення виплати дивідендів - 27
червня 2019 року.
Розмір дивідендів за привілейованими акціями, що підлягають виплаті відповідно до Рішення єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК» №2/2019
від 24.04.2019 (грн) - 5 (п’ять) відсотків від номінальної вартості кожної привілейованої акції, що відповідає 0,005 грн. на кожну привілейовану
акцію, (що в сумі складає 25,1 тис. грн.). Спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями - через депозитарну систему України. Порядок
виплати дивідендів - дивіденди за привілейованими акціями сплачуються шляхом виплати всієї суми у повному обсязі.

