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ПОВІДОМ ЛЕННЯ
ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА 2013 РІК
Шановні акціонери !
На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго», які відбулися 25 квітня 2014 ро
ку, було прийнято рішення здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності
Товариства у 2013 році у розмірі 146 285 214,77 гривень з чистого прибутку до 01 липня 2014 року
у відповідності до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 11 Закону Укра
їни «Про управління об’єктами державної власності».
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 26.05.2014р (протокол № 2) затверджено
«Положення про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Центренерго» (у
новій редакції)», яке регламентує порядок виплати ПАТ «Центренерго» дивідендів за результата
ми діяльності у 2013 році, а також встановлена дата складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
На підставі цього доводимо до Вашого відома порядок та строки нарахування та виплати ди
відендів за простими акціями ПАТ «Центренерго» за результатами роботи Товариства у 2013 році.
Дата складання переліку осіб. що мають право на отримання дивідендів: 25.04.2014 р.
Розмір дивідендів на 1 просту акцію: 0,396 (нуль цілих триста дев’яносто шість тисячних)
грн.
Строк виплати дивідендів: до 01 липня 2014 року.
Виплата дивідендів здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті
України. Розмір дивідендів нарахованих кожному акціонеру визначається шляхом помноження
кількості акцій, що належать такому акціонеру на суму дивідендів на 1 просту акцію. Отриманий
за таким розрахунком результат округлюється із використанням правил математичного округлен
ня із точністю 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 банку
тощо) здійснюються за рахунок акціонерів з суми дивідендів, які призначені їм до виплати, якщо
інше прямо не передбачено чинним законодавством України.
У разі, якщо сума дивідендів, призначених до виплати акціонеру, менш ніж суми витрат,
пов’язаних з їх перерахуванням, дивіденди акціонера депонуються на рахунку Товариства та під
лягають сплаті у наступному разом із дивідендами за наступний звітний період (за умови, що їх
загальна сума перевищить загальну суму витрат на їх перерахування), якщо інше прямо не перед
бачено чинним законодавством України.
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Виплата дивідендів здійснюється у наступному порядку:
- ПАТ «Центренерго» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий
у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;
- Центральний депозитарій переказує отримані від ПАТ «Центренерго» кошти на рахунки
депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого переказу акціонерам
ПАТ «Центренерго»;
- депозитарна установа, в якій акціонер ПАТ «Центренерго» відкрив власний рахунок в
цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру відповідно до умов укладеного між акціо
нером та відповідною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах та/або відповідної додаткової угоди до цього договору.
Виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Центренерго», частка держави у яких становить 100
відсотків та у статутному капіталі яких знаходиться більш ніж 50% акцій ПАТ «Центренерго»
здійснюється у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами держав
ної власності» шляхом безпосередньої сплати дивідендів до Державного бюджету України.
Акціонери - нерезиденти, які бажають скористатися умовами міжнародних угод про запобі
гання подвійного оподаткування, повинні у термін до 25 червня 2014 року надати Товариству
видану компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним
договором України, довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент
є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, за формою, затвердженою
згідно із законодавством відповідної країни, яка має бути належним чином легалізована та перек
ладена відповідно до законодавства України, а також інші документи, якщо це передбачено між
народним договором України.
У випадку, якщо акціонер-нерезидент своєчасно не надав Товариству вищезазначену довідку
або документи, то Товариство утримує податок з доходів нерезидентів згідно чинного законодав
ства України з питань оподаткування. При цьому надання у подальшому акціонером-нерезидентом
вищезазначеної довідки не є підставою для здійснення будь-якого перерахунку нарахованих
та/або виплачених йому дивідендів.
Після закінчення терміну виплати дивідендів, зазначеного у цьому Повідомлені, не отримані
акціонерами дивіденди депонуються на рахунку ПАТ «Центренерго».
Для виплати дивідендів після закінчення встановленого терміну для їх виплати акціонер по
винен надати Товариству письмову заяву про виплату дивідендів, за результатами розгляду якої
Дирекція Товариства приймає рішення про порядок та розумні строки виплати дивідендів.
У разі не звернення акціонера впродовж строку позовної давності, встановленого чинним за
конодавством України, за отриманням депонованих дивідендів, вони у встановленому порядку
списуються на прибуток ПАТ «Центренерго», а обов'язок ПАТ «Центренерго» по їхній виплаті
припиняється. Проценти на невиплачені та/або неотриманні акціонерами дивіденди не нарахову
ються та не сплачуються.
Всі інші умови та особливості порядку виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Центренерго»
регулюються чинним законодавством України, Положенням про нарахування та виплату дивіден
дів за підсумками роботи ПАТ «Центренерго» (у новій редакції), затвердженим рішенням Нагля
дової ради ПАТ «Центренерго» від 26.05.2014р. (протокол № 2), внутрішніми документами
Центрального депозитарію, Договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним
ПАТ «Центренерго» з ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм), та
Договором про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеним ПАТ «Центренерго» з
депозитарного установою ТОВ «УПР-ФІНАНС», у якій відповідно до чинного законодавства
України ПАТ «Центренерго» (як емітент) відкрило рахунки у цінних паперах власників цінних
паперів в процесі дематеріалізації акцій, а також додатковими угодами до зазначених договорів.
Довідки щодо виплати дивідендів можна отримати за телефоном: (044) 364-02-69.
В.о. генерального директора
ПАТ "Центренерго"

