КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
розміщення ПАТ «УКРНАФТА»
(далі – Товариство, емітент цінних паперів)
документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається
відповідно до законодавства у загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті та про які можна передбачити дати їх
оприлюднення, крім особливої інформації, на 2019 рік
Номер
п/п

Вид документів та повідомлень

1

Календарний план розміщення документів та повідомлень,
оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства у
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку та власному веб-сайті, крім
особливої інформації, на 2019 рік

2

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства (в т.ч. позачергових) разом з проектом порядку денного
та відповідними проектами рішень

3

Повідомлення про зміни (за наявності) у проекті порядку денного
загальних зборів акціонерів Товариства (в т.ч. позачергових) разом з
порядком денним та проектами рішень з питань порядку денного

4

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства (в
т.ч. позачергових)

5

Протоколи про підсумки голосування

6

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства

7

Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.
Річна фінансова звітність Товариства за 2018 р., яка складена
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та
підтверджена аудиторською фірмою

Орієнтовна дата
оприлюднення

Оприлюднення в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
НКЦПФР

Оприлюднення
на власному
веб-сайті
Товариства

не пізніше 31.01.2019 р.

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

не пізніше ніж за 30
днів до дати
проведення загальних
зборів
не пізніше ніж за 10
днів до дати
проведення загальних
зборів
протягом 10 робочих
днів після закриття
загальних зборів
протягом 10 днів з дати
закриття загальних
зборів
протягом 10 днів з
моменту закриття
загальних зборів
не пізніше 30.04.2019 р.

8

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1-й квартал 2019 р.
Проміжна фінансова звітність Товариства за 1-й квартал 2019 р.

не пізніше 30.04.2019 р.

так

так

9

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2-й квартал 2019 р.
Проміжна фінансова звітність Товариства за 1-е півріччя 2019 р.

не пізніше 30.07.2019 р.

так

так

10

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3-й квартал 2019 р.
Проміжна фінансова звітність Товариства за 9 місяців 2019 р.

не пізніше 30.10.2019 р.

так

так

10

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4-й квартал 2019р.

не пізніше 28.02.2020р.

