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

Власенко Андрiй Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03062, мiсто Київ, пр-т. Перемоги, 65
4. Код за ЄДРПОУ
30929821
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 507-07-09 (044) 537-37-40
6. Електронна поштова адреса
i.oleksyuk@taslife.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

85 (2838) «ВIДОМОСТI НКЦПФР»

04.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.taslife.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 04.05.2018
(дата)
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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

02.05.2018

44717450.00

22.05.2018 - 30.10.2018

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
02 травня 2018 року Наглядовою радою АТ «СК «ТАС» (приватне), надалi за текстом –«Товариство», було прийняте рiшення про
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та порядку їх виплати. Вказаною датою встановлено
21.05.2018 року. Зазначене рiшення Наглядової ради прийняте на виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018
року, про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та їх виплату (надалi за текстом – «Рiшення акцiонерiв»).
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до Рiшення акцiонерiв: 44 717 450,00 гривень. Строк виплати дивiдендiв: 6 мiсяцiв з дати
прийняття вказаного Рiшення акцiонерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв:
Дивiденди виплачуються трьома частинами в розмiрi, у строк та у спосiб, визначенi Рiшенням акцiонерiв.
Дати початку та закiнчення виплати дивiдендiв (у межах строку на виплату та етапiв (часток) здiйснення виплати , встановлених Рiшенням
акцiонерiв):
- для першої частини виплачуваних дивiдендiв у розмiрi 15 789 530,00 гривень датою початку виплати є 22.05.2018 року, датою закiнчення
виплати є 20.06.2018 року;
- для другої частини виплачуваних дивiдендiв у розмiрi 15 789 530,00 гривень датою початку виплати є 21.06.2018 року, датою закiнчення
виплати є 31.07.2018 року;
- для третьої частини виплачуваних дивiдендiв у розмiрi 13 138 390,00 гривень датою початку виплати є 01.08.2018 року, датою закiнчення
виплати є 30.10.2018 року.
Кожна зазначена частина дивiдендiв виплачується протягом вiдповiдного вищевказаного перiоду.
Кожна зазначена частина дивiдендiв виплачується одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно.
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