
  

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації емітента 

Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство 

“НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  ІНСТИТУТ  ЛАЗЕРНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ” 

код ЄДРПОУ 24478427 

місцезнаходження 61070, Україна, мiсто Харкiв, вулиця Академiка Проскури, буд. 1 

міжміський код та телефон емітента (057) 702-12-07 

електронна адреса balashova@niilt.kharkov.com 

 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.niilt.kharkov.com 

Вид особливої інформації: 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 07.04.2017 100 тис.грн 15.05.2017 - 

31.07.2017 

безпосередньо 

акцiонерам 

Загальними зборами акціонерів Товариства від 07.04.2017 року прийняті рішення про розподілення чистого 

прибутку Товариства отриманого за 2016 рік, наступним чином: 

- частину прибутку в розмірі 100 тис. грн  розподілити між акціонерами; 

- іншу частину прибутку не розподіляти, а направити на розвиток виробництва. 

Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акціонерам, шляхом поштових переказів на адреси акцiонерiв, 

зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв: 15 травня 2017 року.  

Строк виплати дивiдендiв: до 31 липня 2017 року. Виплата дивiдендiв здiйснюється: шляхом виплати 

акцiонерам всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi. 

Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів  

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності  

(тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності  

(у відсотках) 

1 07.04.2017 року 66788 33 394 200 

Загальними зборами Товариства від 07.04.2017 року прийняті рішення: 

- про надання попередньої  згоди    на укладення Товариством протягом звiтного перiоду з 07.04.2017 по 

06.04.2018р.р. значних правочинiв будь-якого характеру, в тому числi: договорiв купiвлi-продажу рухомого 

та/або нерухомого майна, поставки, мiни, договорiв дарування, оренди, лiзингу, факторингу, позики, поруки, 

банкiвського вкладу, договорiв про вiдступлення права вимоги, кредитних договорiв та договорiв забезпечення, 

застави/iпотеки, iнших правочинiв, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з будь-

якими контрагентами, з обмеженням граничної сукупної вартостi таких правочинiв не бiльше  66788 тисяч грн-  

200 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства, яка за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, склала 33 

394 тисяч грн. 

- про надання права генеральному директору Товариства укладати (пiдписувати) значнi правочини вiд iменi 

Товариства з правом визначення ним одноособово iнших умов значних правочинiв.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 80 000; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 80 000; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 80 000 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор М.В. Неофітний 


