Повідомлення про виплату дивідендів
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
На Загальних зборах акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", які відбулися
11.04.2014 р., були прийняті наступні рішення:
- "Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік
направити: 100% - на виплату дивідендів.
- Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 15 289 130,11 грн.,
дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає
0,128075409713845 грн.
- Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 100% від чистого прибутку здійснити в
порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства."
Рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" №18 від
10.06.2014 р. визначено:
1. "Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 11.04.2014 р.
- Встановити строки виплати дивідендів - в строк, що не перевищує 6 місяців з дня
прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів
- період з 11.09.2014 року по 10.10.2014 року.
2. Встановити порядок виплати дивідендів:
- згідно з частиною 5 статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" від
17.09.2008 р., №514-VІ 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;
- Центральний
депозитарій
на
підставі
Розпорядження
ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" переказує отримані від Товариства кошти на
рахунки депозитарних установ та депозитаріїв - кореспондентів для їх подальшого
переказу депозитарним установам на рахунки депонентів (власникам цінних паперів);
- депозитарна установа, в якій акціонер Товариства відкрив власний рахунок в цінних
паперах, згідно умов укладеного між таким акціонером (депонентом) і відповідною
депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах,
виплачує дивіденди такому акціонеру;
- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам, в тому числі
порядок 1 умови повернення Товариству не отриманих акціонерами (невиплачених
акціонерам) дивідендів, визначаються Договором про обслуговування випусків цінних
паперів, що укладений ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" та додатковими угодами до цього Договору.
3. Після закінчення встановленого строку виплати дивідендів, порядок та умови виплати
повернених Товариству не отриманих акціонерами Товариства (не виплачених
акціонерам Товариства) дивідендів визначаються Наглядовою радою Товариства.
4. Встановити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів шляхом
розміщення інформації на офіційному сайті Товариства."
Правління ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО

