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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Центренерго» за 2014 та 2015 роки
Шановні акціонери!
На позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго», які відбулися 22 ли
пня 2016 року (протокол № 2), було прийнято рішення направити:
- 30 % чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014
році, на виплату дивідендів акціонерам Товариства та затверджено загальний розмір річних
дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 22 558 986,72 гри;
- 75 % чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2015
році, на виплату дивідендів акціонерам Товариства та затверджено загальний розмир ручних
дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 16 392 589,19 грн.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 10.08.2016р. (протокол №1/2016)
було встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядок та строк їх виплати.
Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів:
01.09.2016р.
Строк виплати дивідендів: до 22 січня 2017 року.
Розмір дивідендів на 1 просту акцію:
- за результатами роботи Товариства у 2014 році - 0,06106809256 грн.;
- за результатами роботи Товариства у 2015 році - 0,04437538695 грн.
Порядок виплати дивідендів:
- П А Т «Центренерго» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну сис
тему України, перераховує суму дивідендів у повному обсязі на грошовий рахунок Центра
льного депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) в Розрахунковому
центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр);
- Центральний депозитарій надає:
- Розрахунковому центру розрахунковий документ щодо переказу коштів з рахунку
Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, на грошові рахунки депо
зитарних установ не пізніше трьох робочих днів з моменту надання ПАТ «Центренерго»
Центральному депозитарію документів, визначених внутрішніми документами Центрального
депозитарію, необхідних для здійснення виплати дивідендів;
- депозитарним установам розпорядження про виплату дивідендів особам, які мають
право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації щодо виплати ПАТ «Центренер
го» дивідендів у повному обсязі, суми дивідендів, яка підлягає виплаті, а також іншу інфор
мацію, визначену внутрішніми документами Центрального депозитарію.
- перераховує дивіденди, належні особі, що має право на отримання дивідендів, на ра
хунок обраної такою особою депозитарної установи протягом трьох робочих днів після
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отримання розпорядження такої депозитарної установи на переказ відповідних грошових
коштів;
- перераховує дивіденди, належні особам, що мають право на отримання дивідендів, на
рахунок депозитарної установи-правонаступника протягом трьох робочих днів після отри
мання розпорядження депозитарної установи - правонаступника на переказ відповідних гро
шових коштів;
- перераховує дивіденди, належні особам, що мають право на отримання дивідендів та
рахунки в цінних паперах яких обслуговувались на підставі договору про відкрит
тя/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок обраної акціонерним
товариством депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпоря
дження акціонерного товариства про переказ відповідних грошових коштів;
- депозитарні установи здійснюють виплату отриманих від Центрального депозита
рію коштів протягом строку, визначеного внутрішніми документами депозитарної установи,
але не більше 15 робочих днів:
- депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в
цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку
в цінних паперах;
- власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з ПАТ
«Центренерго» про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, в поряд
ку та на умовах, визначених таким договором;
- іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі дого
вору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів (далі інші особи, що мають право на отримання дивідендів). Порядок виплати дивідендів іншим
особам, що мають право на отримання дивідендів, встановлюється внутрішніми документа
ми депозитарної установи. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів іншим осо
бам, що мають право на отримання дивідендів, за умови отримання оригіналів або копій до
кументів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів
(свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).
Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку депо
зитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім
випадку:
- припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності де
позитарної установи;
- припинення дії договору про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах
власників, укладеного з ПАТ «Центренерго», та обрання ПАТ «Центренерго» нової депози
тарної установи / передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозита
рію відповідно до законодавства.
У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про
відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що
має право на отримання дивідендів, депозитарна установа здійснює виплату дивідендів від
повідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозита
рної установи.
Виплата дивідендів акціонеру - Держ аві в особі Фонду державного майна України
здійснюється у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами
державної власності» шляхом виплати дивідендів, нарахованих на акції, що належать Держа
ви, безпосередньої до Державного бюджету України.
Акціонери - нерезиденти, які бажають скористатися умовами міжнародних угод про
запобігання подвійного оподаткування, повинні у термін до 10 жовтня 2016 року надати
Товариству видану компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним
міжнародним договором України, довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтвер-
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джує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а
також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором.
Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визна
ченим міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством
відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до
законодавства України.
У випадку, якщо акціонер-нерезидент своєчасно не надав Товариству вищезазначену
довідку або інші необхідні документи, то Товариство утримує податок з доходів нерезиден
тів згідно чинного законодавства України з питань оподаткування. При цьому надання у по
дальшому акціонером-нерезидентом вищезазначеної довідки не є підставою для здійснення
будь-якого перерахунку нарахованих та/або виплачених йому дивідендів.
Виплата дивідендів здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті
України.
Розмір дивідендів нарахованих кожному акціонеру визначається шляхом помноження
кількості акцій, що належить такому акціонеру на суму дивідендів на 1 просту акнію, з окру
гленням отриманого результату із використанням правил математичного округлення із точ
ністю до двох знаків після коми.
Оподаткування дивідендів акціонерів ПАТ «Центренерго» здійснюється у відповідності
до вимог Податкового кодексу України.
Виплати, які пов’язані з перерахуванням дивідендів (сплата комісійних відрахувань ба
нку тощо) здійснюються за рахунок акціонерів з суми дивідендів, які призначені їм до випла
ти, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.
Всі інші умови та особливості порядку виплати дивідендів акціонерам ГІАТ «Центрене
рго» за 2014 -2015 роки регулюються чинним законодавством України, зокрема Порядком
виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженним рішенням НКЦПФР від
12.04.2016р. № 391, внутрішніми документами ПАТ «Центренерго», Центрального депозита
рію, Договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним ПАТ «Центренер
го» з ПАТ «Національний депозитарій України» та Договором про відкриття рахунків у цін
них паперах власникам, укладеним ПАТ «Центренерго» з депозитарною установою ТОВ
«УПР-ФІНАНС» в процесі дематеріалізації акцій, а також додатковими угодами до зазначе
них договорів.
Довідки щодо виплати дивідендів

В.о. генерального директора
ПАТ "Центренерго"

