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Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

18 травня 2017 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, 

(протокол № 56) прийняті рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право 

на отримання дивідендів за 2016 рік, порядок та строк їх виплати, а саме:  

- дата прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про виплату дивідендів -24.04.2017р.; 

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 12 червня 2017 р.; 

- розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів - 2227740,50 грн.;  

- строк виплати дивідендів - з 20 липня 2017 року по 20 жовтня 2017 року включно; 

- спосіб та порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів 2227740,50  гривень, в 

грошовій формі, в повному обсязі, з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності 

розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера, безпосередньо акціонерам 

банку з розрахунку 0,01993 грн. на одну просту акцію; 

Виплату дивідендів здійснити наступним чином: 

Акціонерам – клієнтам Банку, які мають поточні або поточні (карткові) рахунки відкриті в 

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - шляхом перерахування суми дивідендів на 

відповідний рахунок. 

 Акціонерам - фізичним особам, які не є клієнтами Банку -  грошовими коштами через  касу 

Банку за його місцезнаходженням (м. Київ, пр-т Перемоги, 67; час роботи: з 9.00 до 17.00 без 

перерви, фізичні особи повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код), виплата 

дивідендів - також може бути здійснена шляхом перерахуванням коштів на банківські рахунки 

або поштові відділення  відповідно до реквізитів зазначених в поданих ними письмових заявах 

про перерахування  дивідендів.  

Банк виступає по відношенню до акціонерів - фізичних осіб податковим агентом, у зв’язку з 

чим з суми нарахованих дивідендів перед виплатою акціонеру, Банком утримується належна 

сума податків. 

Акціонерам - юридичним особам, які не є клієнтами Банку, виплату здійснити шляхом 

перерахування суми дивідендів на поточний рахунок акціонера, зазначений у його банківських 

реквізитах, які  вказані у заяві про перерахування дивідендів. Заява повинна бути  підписана 

уповноваженою особою юридичної особи-акціонера та скріплена печаткою (за наявності). До 

заяви про перерахування дивідендів додаються Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і належним чином засвідчені копії 

наступних документів: довідка з ЄДРПОУ, довідка банку про відкриття рахунку юридичній 

особі, документ, що підтверджує статус платника податків.  

Акціонери - юридичні особи, які є нерезидентами України, додатково до заяви надають (за 

необхідності) довідку про підтвердження свого статусу податкового резидента в країні реєстрації 

(документи, складені  на іноземній мові, мають бути переведені на українську мову та 

легалізовані). У випадку відсутності даної довідки, отриманий нерезидентами дохід підлягає 

оподаткуванню на території України за ставкою згідно вимог Податкового кодексу України. 

Заяви про  перерахування дивідендів надсилаються на ім’я Голови Правління ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Тіхомірова О.В., за адресою: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством    

Голова Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  Тіхоміров О.В. 19.05.2017 р. 

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 
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