ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «Дністровська ГАЕС”
Шановні акціонери!
Доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими
акціями ПАТ «Дністровська ГАЕС» за результатами фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках.
Підстава для виплати дивідендів - рішення позачергових Загальних зборів Товариства
від 19.08.2016 року (протокол № 1 від 19.08.2016 року)
Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів – 25 серпня
2016 року.
Сума дивідендів за 2013 рік за простими акціями у розмірі 422 072,0 грн., дивіденд,
який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,0088 грн.;
за 2014 рік за простими акціями у розмірі 393 775,0 грн., дивіденд, який припадає на
одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,0082 грн.;
за 2015 рік за простими акціями у розмірі 716 686,6 грн., дивіденд, який припадає на
одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,015 грн.
Термін проведення виплат: 20.09.2016 року по 30.12.2016 року.
Виплата дивідендів акціонерам здійснюється виключно за письмовою Заявою на
отримання дивідендів (додаток 1 до цього Повідомлення) шляхом безготівкового
перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку або поштовим переказом
(за вибором акціонера) та за умови, якщо сума дивідендів, яка призначена для виплати
відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат Товариства, пов’язаних із
безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом.
Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті
дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
З метою забезпечення виплати дивідендів у термін, визначений рішенням Загальних
зборів Товариства від 19 серпня 2016 року (протокол № 1 від 19 серпня 2016 року),
оригінали заяв акціонерів мають бути подані безпосередньо акціонером (його
уповноваженим представником) або надійти засобами поштового зв’язку (з приміткою
«виплата дивідендів») за адресою: ПАТ «Дністровська ГАЕС» м. Новодністровськ
Чернівецької обл., 60236.
Заяви та документи, передані факсом або електронною поштою, до уваги братися не
будуть.
У разі невідповідності даних у заяві акціонера даним, що містяться у переліку
акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, строк для виплати дивідендів
зупиняється до усунення невідповідностей.
Контактна особа ПАТ «Дністровська ГАЕС» з приводу виплати дивідендів:
– нач. юридичного відділу - Серебрянська Людмила Володимирівна,
тел. (03741) 3-33-00

Додаток 1.

Заява на отримання дивідендів акціонером
ПАТ «Дністровська ГАЕС»
(заповнювати розбірливо українською мовою)
1. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ
Ідентифікаційний код / код за ЄДРПОУ):__________________________
Для юридичної особи: повне найменування
_____________________________________________________________________________
Скорочене найменування: ______________________________________________________
Країна реєстрації ______________________________________________________________
Для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт (серія, №) ________________ виданий _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата видачі __________________________________________________________________
Код міжміського зв’язку ____________, телефони _______________________
Факс__________________електронна пошта_______________________________________
2.АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ / МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (згідно
з відомостями, внесеними до паспорту / згідно з реєстраційними документами):
Індекс_____________________Область____________________________________________
Район____________________________Населен.пункт________________________________
Вул.____________________________________________________Буд.__________________
Кв. / офіс______________________
3. ФОРМА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ (необхідне зазначити): безготівковим
перерахуванням коштів на рахунок в банку поштовим переказом
4.ПОШТОВА АДРЕСА (адреса для отримання поштових відправлень та поштового
переказу):
Індекс_____________________Область____________________________________________
Район______________________Населен.пункт______________________________________
Вул.____________________________________________________Буд.__________________
Кв. / офіс____________
5.БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ (для
перерахування на р/рахунок): р/р № ________________________________ в банку
____________________________________________________________________________
МФО_____________ код ЄДРПОУ банку_________________________________________
призначення платежу (у разі потреби)
________________________________________________________________
6. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА (у разі подання заяви представником):
Ідентифікаційний код: ______________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________________
Паспорт (серія, №) ________________ виданий _________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата видачі______________________________________________________________
Адреса реєстрації місця проживання____________________________________________
Поштова адреса_____________________________________________________________
Телефон ________________Електронна пошта____________________________________
7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (вказується за бажанням):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цією заявою надаю згоду ПАТ «Дністровська ГАЕС» на обробку моїх персональних
даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (для
фізичної особи).
8. ДАТА ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ: “_____” ____________________ 2016 року
9. ПІДПИС АКЦІОНЕРА / ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

