
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ПРО 

ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ  

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

 

На загальних зборах акціонерів ПАТ “ЕК “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО”, які відбулися 

24.03.2016 р. було прийнято рішення:  

«Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2015 рік 

направити: 100% - на виплату дивідендів. Затвердити суму річних дивідендів за простими 

акціями у розмірі 15 611 283,85 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну 

акцію з дивідендної суми складає 0,12754469 грн.  Нарахування та виплату дивідендів 

здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, та у 

спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради.». 
 

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 30.03.2016 р. встановлено 

дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк 

їх виплати, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів за 2015рік: 

 

1. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -

24.03.2016 року. 

2. Встановити строки виплати дивідендів з 16 травня 2016 – по 23 вересня 2016 року. 

3. Встановити порядок виплати дивідендів: 

Право  на  отримання  дивідендів  пропорційно  кількості  акцій,  що  належать кожному  

акціонеру, мають особи, що  є  акціонерами  Товариства на дату складення переліку осіб, 

які мають право на отримання дивідендів Товариства – на 24.03.2016 року 

Виплата дивідендів, кожному акціонеру може бути здійснена частинами, але при умові 

сумарної повної виплати до кінцевого строку виплати дивідендів. Дивіденди можуть 

виплачуватись усім акціонерам одночасно або окремо. 

Наглядовій раді до початку строку виплати дивідендів визначити детальний  порядок 

виплати дивідендів та довести його до відома акціонерів шляхом розміщення інформації 

на офіційному сайті Товариства не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати початку виплати 

дивідендів акціонерам, тобто до 13.05.16 р. 

4. Встановити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів шляхом розміщення 

інформації на офіційному сайті Товариства. 

 

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 04.05.2016 р. встановлено 

наступний порядок виплати дивідендів Акціонерам за 2015 рік: 

 

1. Встановити та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» довести до відома акціонерів, шляхом 

розміщення інформації на офіційному сайті Товариства, наступний порядок виплати дивідендів:  

 акціонерам – юридичним  особам  (резидентам) – за  письмовою заявою від  акціонера-

юридичної особи (за підписом відповідальної  особи   та  печаткою)  - шляхом  перерахування  

дивідендів на  розрахунковий  рахунок вказаний в заяві, при  цьому також надаються документи, 

які  підтверджують повноваження  особи, що  здійснила  підпис  на  заяві, а також виписку з 

переліку акціонерів станом на 24.03.2016 року. Якщо заява на перерахування дивідендів  

надсилається  уповноваженим  представником  акціонера - юридичної особи, до  заяви  додається 

нотаріально засвідчене  доручення від акціонера – юридичної особи на  перерахування  

дивідендів  та  документи,  які   підтверджують правомочність повноважень особи,  яка  підписує  

заяву  від  уповноваженого представника  акціонера;     

 акціонерам, юридичним  особам (нерезидентам) –  за письмовою  заявою  від  акціонера-

юридичної особи - шляхом перерахування за вказаними в заяві реквізитами, які відповідають 

вимогам чинного законодавства України,  при  цьому також надаються документи, які  

підтверджують повноваження  особи, що  здійснила  підпис  на  заяві. Акціонерам-нерезидентам  

необхідно також додати  до  заяви легалізовані  відповідно до  чинного законодавства України 

документи. Якщо заява на перерахування дивідендів надсилається уповноваженим  

представником  акціонера - юридичної особи – то до  заяви  додається нотаріально засвідчене  

доручення від акціонера – юридичної особи на  перерахування  дивідендів  та  документи,  які   

підтверджують правомочність повноважень особи,  яка  підписує  заяву  від  уповноваженого 

представника  акціонера;     



 акціонерам - фізичним  особам  –  за письмовою  заявою від  акціонера (до якої  він 

зобов’язаний додати копію свого паспорта (завірена власноручно) та довідки про присвоєння  

йому  ідентифікаційного номера в податковому  органі (завірена власноручно)) -  шляхом  

перерахування  дивідендів на його рахунок  у банку, який  вказаний  у заяві, або поштовим 

переказом за адресою, яку акціонер  вказує  у  заяві. Якщо  заява  на перерахування дивідендів 

надсилається уповноваженим представником  акціонера – фізичною особою – то до заяви 

додаються нотаріально засвідчене доручення, копія паспорта уповноваженої особи (завірена 

власноручно) та довідки про присвоєння йому  ідентифікаційного  номера  в  податковому  

органі (завірена власноручно). 

Витрати, пов’язані  із перерахуванням дивидендів (на рахунок  у  банку або поштовим 

переказом  на  адресу), здійснюються  за  рахунок  акціонера. 

У разі необхідності Товариством можуть бути витребувані інші документи. 

 Оголошений спосіб виплати дивідендів ні в якому  разі  не  може  обмежувати  право  

акціонера на отримання дивідендів іншим  способом,  а  саме – акціонер (за  письмовою  заявою)  

може отримати дивіденди готівкою у касі Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 

32/8,  ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». При цьому акціонер повинен надати зазначені  вище 

документи необхідні для отримання дивідендів. Якщо сума дивідендів перевищує 1000 грн., 

акціонер має попередити Товариство про дату отримання дивідендів у касі Товариства. 

Перерахування  на вказані у заяві  акціонера  банківський  рахунок  або  поштову  адресу  

здійснюється тільки у випадку,  якщо сума дивідендів до виплати перевищує витрати  на  переказ  

або перерахування,  у іншому  випадку сума дивідендів може бути виплаченою тільки через касу 

Товариства.   

У випадку, якщо акціонер у строк виплати дивідендів, встановлений Наглядовою радою, 

не надав до Товариства заяву з зазначенням реквізитів та/або необхідних документів, не 

виплачені суми дивідендів по кожному акціонеру депонуються, проценти на ці суми не 

нараховуються. Подальша виплата таких дивідендів здійснюється протягом  2-х місяців після 

отримання письмової заяви від акціонера, з наданням всіх перелічених вище документів для 

кожної категорії акціонерів (їх представників).  

У разі невідповідності даних, зазначених в заяві акціонера на виплату дивідендів 

(паспортні дані або адреса), з даними переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

виплата здійснюється після внесення в реєстр акціонерів Товариства  акціонером  відповідних  

змін, що підтверджується випискою депозитарної установи. 

Запити акціонерів щодо нарахування та виплати дивідендів спрямовуються  до Товариства. 

Поточні питання у зв’язку з виплатою дивідендів вирішуються Правлінням Товариства. 

 

ПРАВЛІННЯ ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

 

 

 

 


