Повідомлення для акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (Код
ЄДРПОУ 00377511)

Notice to shareholders of
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
CARLSBERG UKRAINE (USREOU Code: 00377511)

Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
(Код за ЄДРПОУ: 00377511) повідомляє, що загальними Зборами акціонерів Товариства,
які відбулися 25 квітня 2017 року прийнято рішення про виплату дивідендів та
затверджено розмір дивідендів на одну про акцію. Строк та порядок виплати дивідендів
розраховано і затверджено Наглядовою радою Товариства 16 травня 2017 року.

The management of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE
(USREOU Code: 00377511) hereby notified that the General Meeting of Shareholders of the
Company held on April 25th, 2017 has adopted a resolution regarding dividends payment, and
has approved the amount of dividends per one share. The term and procedure of dividends
payment have been developed and approved by the Company Supervisory Board on May 16th,
2017.

На підставі зазначених рішень повідомляємо наступне:
1. Дивіденди виплачуються в період з 05 червня 2017 року по 25 жовтня 2017 року
(включно) тим акціонерам, які є в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів,
складеному станом на 30 травня 2017 року.
2. Форма виплати дивідендів – грошові кошти.
3. Розмір річних дивідендів затверджений загальними Зборами акціонерів 25 квітня 2017
року у сумі 0,98 грн. (дев’яносто вісім копійок) на одну акцію. Загальна сума дивідендів
складає 1 001 984 255,72 грн. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних
податків, згідно чинному законодавству України.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України у
національній валюті відповідно до чинного законодавства.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється одноразово.
Для виплати дивідендів товариство 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 для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріївкореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки
депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для
їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на
отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на
отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
Витрати, пов'язані з перерахуванням грошових коштів до Центрального депозитарію,
покладаються на Товариство і не вираховуються з суми дивідендів.
5. Товариство повідомляє кожного акціонера про дату, розмір, порядок та строк виплати
дивідендів у термін до 05 червня 2017 року шляхом розміщення відповідного
повідомлення на власному сайті товариства.
6. Повноваження щодо забезпечення своєчасної виплати дивідендів з дотриманням
встановлених строків і порядку, покладаються на наступних осіб:
Генеральний директор – Шевченко Євген Вікторович;
Головний бухгалтер – Дорошенко Катерина Володимирівна.
Телефони для довідок: (061) 2281199
Генеральний директор Товариства.

Based on the said resolutions, we hereby notify you as follows:
1. Dividends shall be paid during the period from June 5th 2017 till October 25th, 2017
(inclusive) to the shareholders included in the list of persons entitled to receive dividends, as
composed as of May 30th, 2017.
2. The form of dividends payment shall be cash.
3. The amount of annual dividends, as approved by the General Meeting of Shareholders on
April 25th, 2017, shall be 0,98 UAH per one share. Total sum of dividends is 1 001 984 255,72
UAH. Payment shall be made subject to deduction of all relevant taxes, in accordance with
the effective legislation of Ukraine.
4. Dividend payments will be done through depositary system of Ukraine in UAH in
accordance with legislation.
Dividend payments will be done by one time.
For the purpose of dividends payment, under the procedure stipulated in the legislation on the
depository system of Ukraine, the Company shall transfer dividends to the Central Securities
Depositary, namely to the account opened in the Settlement Centre for Financial Market
Agreements Servicing, for the cash accrual onto accounts of depository institutions and
correspondent depositories, with the subsequent cash transfer by such depository institutions
to depositors’ accounts or cash payment to depositors otherwise, as stipulated in a relevant
agreement, as well as with the subsequent cash transfer by correspondent depositories to
persons entitled to receive revenues and other payments according to a legislation of another
country.
In case of an alienation of its shares by a shareholder after the date of development of the list
of persons entitled to receive dividends, but earlier than the date of dividends payment, the
right to receive dividends shall be preserved with the person included in such list.
Expenses relating to the cash transfer to the Central Depositary shall be covered by the
Company, and shall not be deducted from the dividends amount.
5. The Company shall notify each shareholder about the date, amount, procedure and term of
the dividends payment not later than June 5th 2017, by placing a corresponding notice on the
Company official website.
6. The persons indicated below shall be authorized to ensure timely dividends payment subject
to the established terms and procedure:
General Manager – Yevgeny Viktorovych Shevchenko;
Chief Accountant – Kateryna Volodymyrivna Doroshenko.
Telephone number for inquiries: (061) 2281199
General Manager of the Company.

