
 

 

  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

01.07.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ МО/210701/8 

(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). 

 

Заступник Голови Правління, 
Головний бухгалтер  

 
 

 
Рибенко О.В. 

(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: 
 Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 
 01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, будинок 20; 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 36520434 

5. Міжміський код та телефон, факс: 
 +38044-461-15-00, +38044-461-15-58 
6. Адреса електронної пошти: 
 maria.tsabal@db.com 

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://country.db.com/ukraine/mandato
ry-disclosure-of-information/special-inf

ormation-of-the-issuer/?language_id=3 01.07.2021 

(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 29.06.2021 43 693 719,78 0,19 з 15.07.2021 до 

01.09.2021 

через депозитарну 

систему 

Зміст інформації: 

Рішенням № 33 акціонера Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк") від 27.05.2021 р., окрім 
іншого, прийняті наступні рішення: 
 

- затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік та виплатити дивіденди за 2020 рік у сумі 1 236 700.72 грн. (один 
мільйон двісті тридцять шість тисяч сімсот гривень, 72 коп.) за рахунок чистого  

прибутку Банку за 2020 рік; та  
- затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік та виплатити дивіденди за 2019 рік у сумі 42 457 019.06 грн (сорок 
два мільйони чотириста п’ятдесят сім тисяч дев’ятнадцять гривень 06 коп.)за рахунок нерозподіленого прибутку Банку 

за 2019 рік. 
 
Затвердити сукупний розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2019 та 2020 

роках у розмірі 43 693 719.78 (сорок три мільйони шістсот дев'яносто три тисячі сімсот дев'ятнадцять гривень, 
сімдесят вісім копійок); 

 
Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,19 гривні. Дивіденди, що підлягають виплаті 
акціонеру-нерезиденту виплачуються в Євро. 

 
Нарахування та виплату дивідендів Банком здійснити у строк до 1 вересня 2021 р. (або більш тривалий строк, у разі 
неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини) 

шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі у дату, що визначатиметься Банком. Нарахування та виплату 
дивідендів провести з утриманням відповідних податків, зборів згідно  

норм законодавства України. 
 
Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України. 

Доручити Наглядовій раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядок та строк їх виплати. 
 

 
Протоколом № 81 про прийняття рішеннь заочним голосуванням шляхом письмового опитування членыв Наглядової 

ради Банку від 29.06.2021 р. встановлена дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 
згідно рішення Акціонера, прийняті інші рішення щодо порядку та строку їх виплати. 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 14.07.2021 р. 

Порядок виплати дивідендів - дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами (нерезиденту - в ЄВРО) згідно з 
переліком акціонерів. 
Дивіденди виплачуються всією сумою у повному обсязі одним платежем. Конкретна дата виплати дивідендів 

визначатиметься Правлінням Банку в залежності від обставин, включаючи, але не обмежуючись цим, через 
законодавчі обмеження, або у зв’язку з необхідністю визначення більш зручного, з операційної точки зору, курсу 
валют, або у зв’язку зі слабкою ліквідністю на міжбанківському валютному ринку України тощо. Нарахування та 

виплату дивідендів провести з утриманням відповідних податків, зборів згідно встановлених норм чинного 
законодавства України. 

 


