Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую
ідентичність
електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Виконуючий обов’язки
Генерального директора
П АТ "ЦЕНТРЕНЕРЕО"

Коземко О лег М иронович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

10.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО "
2. О рганізаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. М ісцезнаходження
03022, м.Київ, вул.Козацька, 120/4 літ. "Є"
4. Код за ЄДРПОУ
22927045
5. М іжміський код та телефон, факс
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна пош това адреса
kanc@ centrenergo.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. П овідомлення розміщ ено у загальнодоступній інформаційній базі даних К ом ісії

10.05.2017
(дата)

2. П овідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення
розміщ ено на сторінці

87 Бюлетень «Відомості Н аціональної комісії з цінних
паперів та фондового ринку»

19 05 2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

,
www.centrenergo.com
(адреса сторінки)

.т
в мережі Інтернет
г

п л с о т -7
12.05.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати
дивідендів

Спосіб виплати
дивідендів

1

2

3

4

5

1

05.05.2017

193433614.52

22.06.2017-25.10.2017

через депозитарну
систему

Зміст інформації:
25.04.2017р. річними загальними зборами П А Т «Центренерго» (протокол № 1) було розподілено чистий прибуток, отриманий Товариством за
результатами діяльності у 2016 році, згідно з яким 50 % чистого прибутку було направлено на виплату дивідендів акціонерам Товариства та
затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 193 433 614,52 грн.
Рішенням Н аглядової ради ПАТ «Ц ентренерго» від 05.05.2017р. (протокол № 11/2017) визначено дату складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Центренерго» у 2016 році - 22.05.2017р.
Нарахування та виплата дивідендів будуть здійснені у повному обсязі у строк з 22.06.2017 по 25.10.2017 року згідно з ріш енням Загальних
зборів акціонерів П А Т «Ц ентренерго» від 25.04.2017р. через депозитарну систему У країни в порядку, встановленому Н аціональною комісією з
цінних паперів та фондового ринку та П олож енням про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Центренерго».

