
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00223272

61017  мiсто Харкiв вул. Пащенкiвська, б. 11

Приватне акцiонерне товариство

Директор
Тур'янський Олександр Миколайович

10.05.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса xzchp@ft.net.ua

(057) 76-808-76 (057) 76-016-84

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

85(2590) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.05.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.shtampy.com.ua 10.05.2017

Дата(адреса сторінки)

03.05.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00223272 Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"

mailto:xzchp@ft.net.ua
http://www.shtampy.com.ua


3. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів

1 2 3 4

Додаток 11 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Спосіб виплати дивідендів

5

Зміст інформації:

  1 29.04.2017             70000.00 з 03.05.2017 по 28.09.2017 безпосередньо акціонерам

ПрАт "Харкiвський завод штампiв та пресформ" (код ЄДРПОУ 00223272) повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв
акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою радою ПрАТ "ХЗШП" (Протокол № 1 вiд 29.04 .2017р.) було визначено 03.05.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 70000,00 (сiмдесят тисяч) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 03.05.2017 р. по 28.09.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв
є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Код за ЄДРПОУ 00223272 Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"

Складено на 29.04.2017
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