ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
Шановні акціонери!
Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи Товариства у 2016 році:

Підстава для виплати дивідендів
Рішення річних Загальних зборів
Товариства від 21.04.2017
(протокол №1/2017 від 21.04.2017)

Дата складання
переліку осіб, що
мають право на
отримання
дивідендів

Сума
дивідендів на
1 просту
акцію, грн.

21.06.2017

39,32

Термін
проведення
виплат

до 01 липня 2017
року

З метою забезпечення виплати дивідендів у термін, визначений рішенням річних Загальних зборів
Товариства від 21 квітня 2017 року (протокол №1/2017 від 21 квітня 2017 року), оригінали
повідомлення про обраний спосіб отримання дивідендів (надалі – «Повідомлення») (додаток 1 до
цього повідомлення) та інші необхідні документи (з приміткою «виплата дивідендів») мають бути
отримані Товариством за адресою: ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», шосе Запорізьке, будинок 22,
місто Дніпро, Дніпропетровська обл., 49107, не пізніше 30 червня 2017 року. Виплата дивідендів за
Повідомленнями, що надійдуть після 30 червня 2017 року, буде здійснюватися у порядку черговості
розгляду, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з дати їх надходження. Повідомлення та документи,
передані факсом або електронною поштою, до уваги братися не будуть.
На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку тощо)
проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, крім витрат, що
пов’язані із безготівковим перерахуванням коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в
Розрахунковому центрі відповідно до затвердженого Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку.
Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті
дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після 21 червня 2017 року, але
раніше дати фактичної виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи,
зазначеної в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи
Товариства у 2016 році, складеному станом на 21 червня 2017 року (надалі – «Перелік»).
У випадку, якщо акціонер в Повідомленні обрав спосіб виплати дивідендів шляхом переказу
грошових коштів на інший ніж зазначений в Переліку грошовий (банківський) рахунок, та якщо
відбулися зміни, пов’язані з ідентифікацією акціонера, який має право на отримання дивідендів
(зміна імені фізичної особи, найменування юридичної особи, реквізитів документів, що посвідчують
особу тощо), разом з Повідомленням такий акціонер зобов’язаний надати Товариству оригінали або
нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують такі зміни.
Встановити, що для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на дивіденди,
нараховані на акції, власник яких був включений до Переліку, необхідно також пред’явлення
оригіналу свідоцтва про право на спадщину на Дивіденди (для завірення Товариством його копії) або
подання його нотаріально засвідченої копії.
Співвласникам акцій дивіденди виплачуються за спільним Повідомленням усіх співвласників або за
Повідомленням одного з них за умови надання, крім інших необхідних документів, нотаріально
засвідченої копії довіреності або нотаріально посвідченої згоди на вчинення таких дій від усіх інших
співвласників.

Акціонери, дані про які відсутні у Переліку внаслідок неподання їх депозитарними установами
відповідних даних, разом із Повідомленням мають надати Товариству документи, які відповідно до
чинного законодавства підтверджують їх право власності на акції Товариства станом на дату
Переліку.
Акціонери, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про уникнення
подвійного оподаткування, одночасно з Повідомленням подають, виданий уповноваженим органом
держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально засвідчену копію, що підтверджує
податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо), виданий за формою,
затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та
перекладений українською мовою, відповідно до вимог діючого законодавства України.
Повідомлення повинне бути підписано акціонером (акціонерами) / керівником юридичної особиакціонера із відбитком печатки (за наявності) або іншою уповноваженою особою на підставі окремої
довіреності, нотаріально засвідчена копія чи оригінал якої має бути наданий Товариству разом із
Повідомленням
Контактні особи ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» з приводу виплати дивідендів – Перцев Денис
Петрович, тел. (044) 455-71-94; Олійник Валентина Володимирівна, тел. (056) 373-52-46, (056) 77682-17.
Додатки:
1. Повідомлення про обраний спосіб отримання дивідендів.
З повагою, Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Додаток 1
До: ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

шосе Запорізьке, будинок 22, місто Дніпро, Дніпропетровська обл., 49107

Від: ___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)

_______________________________________________
або повне найменування юридичної особи)

_______________________________________________
_______________________________________________

адреса реєстрації місця проживання/місцезнаходження (згідно з відомостями, внесеними

_______________________________________________
до паспорту / згідно з реєстраційними документами)

_______________________________________________
Ідентифікаційний/реєстраційний код (код за ЄДРПОУ):
_______________________________________________
Паспорт (серія, №) _______________________________
виданий _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
дата видачі _____________________________________
Засоби зв'язку: телефон ___________________________
електронна пошта________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
про обраний спосіб переказу дивідендів
Прошу перерахувати належні мені дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2016 році таким
шляхом (вибрати):

□ шляхом переказу грошових коштів на грошовий рахунок, зазначений в Переліку*
□ шляхом поштового переказу на адресу, зазначену в Переліку*
□ шляхом переказу грошових коштів на інший грошовий (банківський) рахунок
акціонера:
п/р № _____________________________ в банку _____________________________________
МФО_______________________ код ЄДРПОУ банку__________________________________
призначення платежу (у разі потреби) _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Додаткова інформація (вказується за бажанням):___________________________________
________________________________________________________________________________
Цією заявою надаю згоду ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на обробку моїх персональних
даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (для фізичної
особи).
«_____» ____________________
дата заповнення

________________________________

підпис акціонера / представника акціонера-юридичної особи

*Перелік – перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів,
ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 червня 2017 року.

складений

