
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
18.11.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ OUT-GR-21-12408  

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Генеральний директор    Устинова Ольга Володимирівна  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 01601, м. Київ, вул.Лейпцизька,15 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 14333937 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0443895800, 04438958005 

6. Адреса електронної пошти: 

 ntarasova@vodafone.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.vodafone.ua/company/inve

stors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emi

tenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fondov

omu-rynku 19.11.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
 

№ з/п 

 Дата 

вчинення 

дії 

Розмір дивідендів, 

що підлягають 

виплаті, грн 

Розмір дивідендів 

на одну акцію, грн 

Строк виплати 

дивідендів 

Спосіб виплати 

дивідендів 

1 2 3 4 5 6 

1 17.11.2021 2 630 000 000 3,36 з 02.12.2021 до 

15.05.2022 

безпосередньо 

акціонерам 

Зміст інформації: 

16 листопада 2021 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ВФ Україна" (Товариство)  (Протокол 

№ 63 від 16.11.2021) було прийнято рішення про затвердження суми дивідендів за простими акціями Товариства в сумі 

2 630 000 000 (два мільярди шістсот тридцять мільйонів) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку за 

результатами діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію 

Товариства - 3,36 грн. (три гривні  тридцять шість копійок). Також було прийнято рішення про нараховування  та 

виплату дивідендів частинами або повністю за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності у 2018, 

2019 та 2020 роках безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку акціонерів, які 

мають право на отримання дивідендів, визначену Наглядовою радою Товариства, шляхом перерахування цих коштів 

на зазначені рахунки пропорційно кількості належних їм простих акцій Товариства. Здійснити виплату до 15 травня 

2022 року відповідно до статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства". 

 

17 листопада 2021 року Наглядова рада ПрАТ "ВФ Україна"  встановила  дату складення  переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів  (Протокол НР № 267 від 18.11.2021): 02 грудня 2021 року. 

Дивіденди у сумі 2 630 000 000 (два мільярди шістсот тридцять мільйонів) гривень у грошовій формі будуть виплачені 

у встановлені чинним законодавством строки після отримання Товариством письмової вимоги акціонера про таку 

виплату. Виплата дивідендів буде здійснена  безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів шляхом перерахування цих коштів на зазначені ними рахунки, 

пропорційно до кількості акцій Товариства, що їм належать. Виплату дивідендів буде здійснена  у порядку, 

встановленому статтею 30 Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням особливостей, встановлених 

нормами інших нормативно-правових актів. 

Розмір дивідендів на одну акцію становить 3,36 грн. (три гривні  та тридцять шість копійок) на одну акцію. 

 

 


