Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство
"МТС УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ

14333937

3. Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15

4. Міжміський код, телефон та факс

0443895800 0443895806

5. Електронна поштова адреса

YMalyy@vodafone.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.mts.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати
дивідендів

Спосіб виплати
дивідендів

1

2

3

4

5

1

29.08.2016

500000000

12.09.2016 - 24.02.2017

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 25.08.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 09.09.2016 р. Генеральному директору Товариства Устиновій О.В.
доручено отримати зазначений перелік осіб.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень.
Строк виплати дивідендів: здійснити виплату дивідендів у грошовій формі не пізніше 6 (шести) місяців від дня ухвалення рішення загальними
зборами акціонерів про таку виплату, після отримання Товариством письмової вимоги акціонера про таку виплату. Виплата дивідендів
здійснюється Товариством безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства на дату складання переліку осіб, що мають право на отримання
дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
Спосіб виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам Товариства.
Порядок виплати дивідендів: планується здійснити виплату всієї суми дивідендів, що підлягає нарахуванню відповідно до рішення загальних
зборів акціонерів, всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Устинова Ольга Володимирiвна
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

30.08.2016
(дата)

