
Інформація для осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
привілейованими акціями ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»! 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (надалі по тексту 
- Банк) повідомляє, що на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК», що відбулися 20.04.2017 року прийнято наступне рішення: 
Дивіденди за привілейованими акціями у розмірі, встановленому Статутом ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та у відповідності до вимог чинного законодавства, нарахувати та 
виплатити безпосередньо акціонерам за рахунок чистого прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік. 
Направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями 23 695,50 грн. (двадцять 
три тисячі шістсот дев’яносто п’ять гривень 50 копійок).  
Розмір дивідендів на одну привілейовану акцію складає 1,50 грн. 
 
Рішенням Спостережної ради Банку (Протокол №СР-21 від 25.05.2017р.) прийнято рішення 
стосовно порядку та строків виплати дивідендів за привілейованими акціями,  а саме: 
 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
привілейованими акціями – 20 січня 2017р.  
 
Виплата дивідендів за привілейованими акціями буде здійснена з 01 червня 2017 р. по 
30 червня 2017 року. 
 
Виплата дивідендів буде здійснюватися шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному 
обсязі. 
Виплату буде здійснено шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, 
зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 20 січня 
2017 р. на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) або за реквізитами, вказаними у 
заяві акціонера на перерахування дивідендів. Акціонери-фізичні особи можуть отримати 
дивіденди готівкою через касу Банку за умови подання відповідної заяви. 
Не отримані у зазначений строк дивіденди за привілейованими акціями будуть депоновані. 
 
При перерахуванні дивідендів за привілейованими акціями Банк утримує і перераховує в 
державний бюджет: 
з суми нарахованих дивідендів фізичних осіб: 
- 18% податок з доходів фізичних осіб; 
- 1.5% військовий збір. 
 
З усіх питань стосовно виплати та можливості отримання дивідендів за акціями Банку, 
просимо Вас, звертатися до Банку - відділу по роботі з акціонерним капіталом за адресою 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» –  м. Київ, площа Перемоги, 1, у робочі дні 
(понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45). 

 
Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28 (вн.тел. 1270) 
 

Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 


