Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління

Логацький Анатолій Микитович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
15.05.2018
(дата)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Рівнетурист"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

33027, м.Рівне, вул.Київська, 36

4. Код за ЄДРПОУ

02651374

5. Міжміський код та телефон, факс

0362290656, 0362290656

6. Електронна поштова адреса

rivneturist@denwer.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

14.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
91(2844), Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

15.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

rivnetourist.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)
* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

15.05.2018
(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про виплату дивідендів
N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

14.05.2018

69000.000

01.06.2018 - 01.09.2018

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
Згідно рішення Наглядової ради від 14.05.2018р.(ПР-50-2) встановити, що виплата дивідендів Власникам простих іменних акцій проводиться ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» згідно
переліку осіб, які мають право на отримання таких дивідендів шляхом перерахування коштів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів. Перелік власників простих
іменних акцій, які мають право на отримання дивідендів, складається станом на «01» червня 2018 року. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства
рішення про виплату дивідендів - 16.04.2018р. Строк виплати дивідендів (з 01.06.2018р. по 01.09.2018р.). Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення
загальних зборів 69 000(грн); спосіб виплати дивідендів (безпосередньо акціонерам); порядок виплати дивідендів (виплата пропорційно всім особам, що мають право на
отримання дивідендів, згідно графіка: червень – 23 000,00 грн., липень – 23 000,00 грн, серпень - 23 000 грн.)

