
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ПРО ВИПЛАТУ 

ДИВІДЕНДІВ  

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

 

На Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 07 квітня 2017 року було прийнято 

рішення спрямувати частину нерозподіленого прибутку в сумі 34 259 351,35 грн. на виплату дивідендів. 

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми, складає 0,2799 грн. 

Нарахування та виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним 

законодавством та статутом Товариства. 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 23.05.2017р. встановлено 

дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, 

порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, а саме: 

 

1) Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 08 червня 

2017р.  

2) Встановити строк виплати дивідендів акціонерам з 23 червня 2017 р. по 06 жовтня 2017 року. 

3) Встановити порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати 

дивідендів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі 

Інтернет. 

4) Встановити наступний порядок виплати дивідендів:  

- виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі; 

- з метою захисту прав акціонерів та уникнення неефективних витрат Товариства в процесі 

виплати дивідендів, їх виплату здійснити шляхом переказу відповідних сум коштів усім 

акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 

08 червня 2017 р. на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які 

зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом 

поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації 

(уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, 

протягом строку, що встановлений Наглядовою радою Товариства для виплати дивідендів. 

Уточнення інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами 

відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви із зазначенням реквізитів для 

виплати дивідендів. 

- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам, такі кошти будуть 

виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України; 

- витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим 

переказом на  адресу), здійснюються за рахунок Товариства. 

 

 

ПРАВЛІННЯ ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
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