ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
осіб, які мають право на отримання дивідендів
Публічне акціонерне товариство «Фармак»
повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів
за підсумками 2013 року

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Фармак» (ПРОТОКОЛ №23 від 19.03.2014р), які відбулись 19 березня 2014р., та рішення
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фармак» (ПРОТОКОЛ №11 від
20.03.2014р) інформуємо, що:
1. Прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2013 рік в сумі 12 946 296
грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 1,78 грн. (1
гривня 78 копійок).
Виплату дивідендів за 2013 рік в загальній сумі 12 946 296 (дванадцять мільйонів
дев’ятсот сорок шість тисяч двісті дев’яносто шість ) грн. 00 коп. здійснити в такий строк: з
01 квітня по 19 вересня 2014 року.
Встановити, що у відповідності до Законів України «Про депозитарну систему
України», «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок»,
Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №735 від 23.04.2013, Вимог до
договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним
депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку 6 серпня 2013 року №1413, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня
2013 року за №1500/24032, Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня
2013 року за № 1502/24034, роз’яснень Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, а також внутрішніх документів (регламенти, положення, правила тощо) ПАТ
«Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій), порядок виплати
дивідендів акціонерам передбачає:
- згідно частини п'ятої статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», для
виплати дивідендів ПАТ «Фармак» в порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних
паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на
фінансових ринках;
- Центральний депозитарій переказує отриманні від ПАТ «Фармак» кошти на рахунки
депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого переказу
власникам цінних паперів;
- депозитарна установа, в якій акціонер ПАТ «Фармак» відкрив власний рахунок в
цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною
депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує
дивіденди такому акціонеру.
(Згідно п. 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»:
«Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної
емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.);
- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак», в
тому числі порядок і умови повернення ПАТ «Фармак» неотриманих акціонерами
(невиплачених акціонерам) дивідендів визначаються Договором про обслуговування
випусків цінних паперів, що укладений ПАТ «Фармак» з ПАТ «Національний депозитарій
України» (Центральний депозитарій), та Договором про відкриття рахунків у цінних паперах

власникам, що укладений ПАТ «Фармак» з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК
ПЛЮС», а також додатковими угодами до зазначених договорів;
після закінчення встановленого строку виплати дивідендів, порядок та умови виплати
повернених Товариству неотриманих акціонерами Товариства (невиплачених акціонерам
Товариства) дивідендів визначаються Наглядовою радою.
Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак» здійснюється в порядку і
з урахуванням умов:
А) Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, що
укладений з ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій),
предметом якої є надання Центральним депозитарієм послуг щодо виплати (перерахування)
дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами за випущеними
ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у Центральному депозитарію (ця
угода може укладатися шляхом приєднання ПАТ «Фармак» до неї).
Б) Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
що укладений з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС», предметом якої є
надання послуг щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) / сум погашення цінних
паперів грошовими коштами за випущеними ПАТ «Фармак» цінними паперами, що
обслуговуються у Центральному депозитарію, акціонерам ПАТ «Фармак», яким ПАТ
«Фармак» відкриті рахунки у цінних паперах власників цінних паперів в депозитарній
установі ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС».
2. Затверджено такий розмір дивідендів за 2013 рік: загальна сума 12 946 296 грн. 00 коп;
розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 1,78 грн. (1 гривня 78 копійок.)
3. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлена
станом на 01 квітня 2014 року.

Г енеральний директор

Ф.І.Жебровська

