Повідомлення про виплату дивідендів.
Шановні акціонери!
29.07.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Миколаївська
теплоелектроцентраль» (протокол від 29.07.2016 № 2/2016) було прийнято рішення про
виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році, а саме:
1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015
році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження
базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
- 5 % – до резервного капіталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015
рік у розмірі 231651,90 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення
Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при
нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему
України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
У зв’язку з цим на засіданні Наглядової ради Товариства прийняті наступні рішення:
- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік 17 жовтня 2016 року;
- здійснити нарахування та виплату дивідендів у розмірі, визначеному рішенням
позачергових загальних зборів ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» від 29.07.2016, в
порядку, визначеному частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та
частиною 5 статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України»;
- протягом 10 днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір,
порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті
Товариства.
Сума дивідендів на одну акцію за 2015 рік складає 0,00092641194 грн.
Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів
за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого
прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не
перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату
дивідендів.

Відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» для отримання
дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році акціонерам необхідно
письмово або усно звернутися до обраної Товариством депозитарної установи або до
іншої депозитарної установи, з якою акціонером укладено договір на обслуговування
рахунку в цінних паперах.
При собі мати наступні документи: паспорт, облікову картку платника податків
(ідентифікаційний номер), та довідку про наявність рахунку у банківській установі для
перерахування дивідендів на вказані акціонером банківські реквізити.

Телефон для довідок: (0512) 58-33-60.

