СПРОСТУВАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЙ АВІА», код ЄДРПОУ: 01130578,
місцезнаходження Товариства: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 1 (надалі –
Товариство), повідомляє про спростування розкритої недостовірної Інформації у
повідомленні про проведення Загальних Зборів акціонерів, яке було 02.10.2020 року
розміщене на веб-сайті Товариства (www.kiyavia.com) та 02.10.2020 року розміщене в
загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (https://stockmarket.gov.ua).
У зв’язку з допущеною технічною помилкою, а саме: у проекті рішення питання 7
помилково вказаний невірний текст:
Проект рішення до 7-го питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів,
викласти в наступній редакції:
1. За рахунок прибутку, отриманого у 2019 році, виплатити дивіденди у розмірі 2 282 460
гривень.
2. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 29.10.2020 року.
3. Встановити строк виплати дивідендів.
- дату початку строку виплати дивідендів – 10.11.2020 року,
- дату закінчення строку виплати дивідендів - 04.05.2021 року.
4. Виплату дивідендів акціонерам товариства здійснити із розрахунку 30 гривень на
одну акцію шляхом:
- безготівкового перерахування коштів на зарплатні картки акціонерам – працівникам
Товариства;
- виплати дивідендів готівкою - через касу товариства у робочі дні з 14:00 год. до 17:00
год. за адресою: 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, 1;
- виплати дивідендів у інший спосіб, згідно заяв акціонерів,
замість Проекту рішення:
1. За рахунок прибутку, отриманого у 2019 році, виплатити дивіденди у розмірі
2 282 460,00 гривень.
2. Наглядовій раді: визначити дату складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про
визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання
дивідендів, про виплату дивідендів.
Недостовірна інформація виявлена Товариством самостійно 16.10.2020 року.
На виконання пункту 11 Розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року, Товариством вжито заходи щодо спростування
такої Інформації та розкрито виправлену Інформацію у той самий спосіб, яким було розкрито
таку недостовірну Інформацію, а саме: виправлене повідомлення про проведення Загальних
Зборів акціонерів розміщене одночасно з цим спростуванням шляхом оприлюднення нового
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на веб-сайті Товариства
(www.kiyavia.com) та у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (https://stockmarket.gov.ua) 16.10.2020 року.
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