ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА"

(надалі – Товариство)
Шановні акціонери ПрАТ "СК "УЛЬТРА"!
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "УЛЬТРА", які відбулись 27.04.2021 р., було прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено
розмір річних дивідендів за 2020 р. у сумі 2 007,8 тис. грн.
Наглядовою радою Товариства 28.04.2021 р. було затверджено порядок виплати дивідендів, який
повідомляється до Вашого відома:
1.1. Порядок виплати дивідендів:
1.1.1. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 17.05.2021 року.
1.1.2. Строк виплати дивідендів: з 01.06.2021 р. по 27.10.2021 р.
1.1.3. Дивіденд, що виплачується на одну просту іменну акцію: 66,92666666666667 грн.
1.1.4. Для здійснення виплати дивідендів особам, що мають право на отримання дивідендів, необхідно
направити на адресу місцезнаходження Товариства 03189, місто Київ, вул.Конєва Маршала, будинок 10/1, офіс 700,
наступні документи:
 від фізичної особи:
▪ заяву, в якій необхідно зазначити ПІБ, місце проживання особи, ідентифікаційний номер, за наявності номеру
рахунку та реквізитів обслуговуючого банку, номер телефону для зв`язку;
▪ копію довідки із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків;
▪ копію 1, 2, 11 сторінки паспорту, а у разі наявності паспорту у вигляді ID-картки – її копію та копію довідки про
зареєстроване місце проживання (копії документів особа має засвідчити власним підписом).
 від юридичної особи: заяву, в якій необхідно зазначити назву, місцезнаходження особи, ідентифікаційний номер,
номеру рахунку та реквізитів обслуговуючого банку, номер телефону для зв`язку;
1.2. Спосіб виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, виключно
грошовими коштами в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський
рахунок.
Виплата всієї суми дивідендів здійснюється всім особам, що мають право на отримання дивідендів, в загальний
строк виплати дивідендів протягом п'яти робочих днів з моменту подання акціонером заяви та копій відповідних
документів.
1.3. Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок не звернення, відсутності заяви акціонера про виплату або
необхідних документів, відсутності коректних даних про акціонера, депонуються на рахунках Товариства і виплачуються
за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невиплачених та не отриманих акціонером дивідендів відсотки не
нараховуються.
1.4. У випадку неможливості ідентифікації акціонера у зв’язку з невідповідністю особистих даних акціонера з
даними в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, виплата дивідендів здійснюється після самостійного
(акціонером) уточнення власних реквізитів.
1.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх
виплати шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства (http://ultra-insure.com.ua/).
Телефон для довідок : (044) 364-77-12. Контактна особа Голова Правлiння Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна.
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