
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ПРО ВИПЛАТУ 

ДИВІДЕНДІВ  

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

 

На річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 06 квітня 2018 року 

було прийнято рішення про направлення частини чистого прибутку, отриманого за 

результатами діяльності Товариства у 2017 році на виплату дивідендів. Також було 

затверджено суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114 075 439,28 грн., 

дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932 

грн. та прийнято рішення здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему 

України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. 
 

Рішенням Наглядової ради АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 31.05.2018 р. встановлено дату 

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

порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та 

строк їх виплати: 

 

1) Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 

червня 2018р.  

2) Встановити строк виплати дивідендів з 01 липня 2018 р. по 05 жовтня 2018 року. 

3) Встановити порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів 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 двома рівними 

частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. 

Встановити наступні дати початку та закінчення виплати (у межах строку виплати 

дивідендів) кожної частки: 

- виплата першої частки з 01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року. 

- виплата другої частки з 01 серпня 2018 року по 05 жовтня 2018 року. 

З урахуванням наявності грошових коштів у Товаристві, Наглядова рада може вносити 

зміни до порядку виплати дивідендів в частині кількості часток та дат початку та 

закінчення виплат кожної частки (у межах строку виплати дивідендів). 

- для виплати кожної частки дивідендів Товариство протягом строку, що встановлений 

Наглядовою радою для виплати відповідної частки дивідендів, перераховує відповідну 

суму дивідендів на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в 

Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках та надає 

Центральному депозитарію цінних паперів документи, визначені його внутрішніми 

документами, необхідні для здійснення виплати дивідендів. 
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