ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Шановні акціонери!
Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими
акціями ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи Товариства у 2011
році:

Підстава для виплати дивідендів

Дата складання
переліку осіб,
що мають
право на
отримання
дивідендів

Сума
дивідендів на
1 просту
акцію, коп.

Рішення річних Загальних зборів
Товариства від 27.03.2012 (протокол
від 27.03.2012)

05.04.2012

0,027

Термін
проведення
виплат

До 01 липня
2012 року

Виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснюється одним із наступних
способів за вибором акціонера:
- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у
банку;
- шляхом виплати готівкою через касу Товариства у робочі дні.
Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом
безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок.
Виплата дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів здійснюється на
вказаний акціонером рахунок тільки за умови отримання Товариством від акціонера (його
уповноваженого представника) письмової заяви про виплату дивідендів шляхом
безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок та у разі, якщо сума
дивідендів, яка призначена для виплати відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат
Товариства, пов’язаних із перерахуванням дивідендів шляхом банківського переводу.
З метою забезпечення виплати дивідендів у термін, що визначений рішенням Загальних
зборів Товариства від 27 березня 2012 року (протокол від 27 березня 2012 року), оригінали
заяв акціонерів про виплату дивідендів та інші документи мають бути подані безпосередньо
акціонером (його представником) або надіслані засобами поштового зв’язку (з приміткою
«виплата дивідендів») за адресою: ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», пр. Леніна, 11, м.
Горлівка, Донецька область, 84601, не пізніше 01 червня 2012 року.
Виплата дивідендів за заявами, що надійдуть після 01 червня 2012 року, буде
здійснюватися у порядку черговості розгляду заяв, що надійшли. Заяви та документи, передані
по факсу або електронній пошті, до уваги братися не будуть.
У випадку неотримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають
право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році, у термін, що
визначений рішенням Загальних зборів Товариства від 27 березня 2012 року (протокол від 27
березня 2012 року), Виконавчий орган Товариства має забезпечити протягом 5 робочих днів з
дати завершення вказаного терміну надсилання цій особі письмового повідомлення про
належні до виплати дивіденди згідно із адресними даними, що містяться у переліку осіб, що
мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році.

Витрати, які з’являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата
комісійних банку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати
акціонеру.
Невиплачені акціонеру дивіденди внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату,
відсутності коректних даних про рахунок акціонера для перерахування дивідендів, або якщо
сума дивідендів, яка призначена для виплати відповідному акціонеру, недостатня для
покриття витрат Товариства, пов’язаних зі здійсненням виплати дивідендів, депонуються на
рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонера. На суму
невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після 05 квітня 2012
року, але раніше дати фактичної виплати дивідендів, право на отримання дивідендів
залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
Дивіденди акціонерам – нерезидентам виплачуються Товариством в іноземній валюті у
перерахунку за курсом Національного банку України на дату здійснення платежу.
Розмір дивідендів для виплати конкретному акціонеру визначається шляхом поділу
загальної суми частини чистого прибутку, що підлягає розподілу у вигляді дивідендів згідно із
рішенням Загальних зборів Товариства від 27 березня 2012 року (протокол від 27 березня 2012
року), на загальну кількість акцій Товариства та подальшим помноженням результату на
кількість акцій, що належить конкретному акціонеру. Кінцева сума на виплату акціонеру
визначається із точністю до двох знаків після коми із використанням правил математичного
заокруглення.
Виконавчий орган Товариства під час нарахування та виплати дивідендів за
підсумками роботи Товариства у 2011 році зобов’язаний вжити заходів щодо погодження
порядку виплати дивідендів із Фондом державного майна України та встановлення платіжних
реквізитів для перерахування дивідендів з метою виконання:
- зобов’язань Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про
управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від
22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія
України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів,
нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства;
- зобов’язань акціонера DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), взяті
ним відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій, що становить 40, 061% статутного
капіталу Товариства, щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України
дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році, нарахованих на придбаний у процесі
приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична
компанія України" та держава в особі Фонду державного майна України.
Виконавчий орган Товариства зобов’язаний письмово повідомити Національну
акціонерну компанію «Енергетична компанія України» та DTEK Holdings Limited (ДТЕК
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) про перерахування до Державного бюджету України дивідендів, що
приходяться на вищевказані пакети акцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати
перерахування.
Акціонер – фізична особа для отримання дивідендів готівкою через касу
Товариства попередньо надсилає на адресу Товариства «Заяву про виплату дивідендів
готівкою через касу Товариства». При отриманні дивідендів через касу необхідно мати з
собою паспорт і довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків. Виплата дивідендів буде
проводитись в ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за адресою пр. Леніна, 11, м. Горлівка,
Донецька область, виключно у робочі дні з 10-00 до 15-00.
Акціонер - фізична особа для отримання дивідендів шляхом безготівкового
перерахування коштів має надіслати на адресу Товариства заповнену «Заяву про виплату

дивідендів» із власноруч завіреними ксерокопіями паспорта і довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Якщо відбулися зміни, пов’язані з ідентифікацією акціонерів – фізичних осіб, які
мають право на отримання дивідендів (П.І.Б., реквізити документів, що засвідчують особу,
адресні дані – для фізичних осіб), акціонерам необхідно звернутися до зберігача цінних
паперів, в якого відкритий його рахунок у цінних паперах та внести відповідні зміни.
Невідповідність фактичних даних до даних, що містяться у переліку акціонерів, які мають
право на отримання дивідендів, унеможливить виплату дивідендів.
У випадку отримання дивідендів законним представником акціонера за довіреністю він
повинен мати при собі документ, що підтверджує особу (паспорт), оригінал та нотаріально
завірену копію довіреності, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності
передається працівнику Товариства, який проводить виплату дивідендів).
Звертаємо увагу на особливості процедури виплати дивідендів певним категоріям осіб:
- для проведення виплат фізичним особам, що вступили у права наслідування на
дивіденди і які не включені до переліку акціонерів на дату складання переліку осіб, що мають
право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році, додатково до
інших документів також подається копія нотаріально посвідченого свідоцтва про право на
спадщину на дивіденди;
- для проведення виплат фізичним особам - співвласникам акцій подається спільна
заява від усіх співвласників, або заява одного з них за умови надання цим співвласником
додатково до інших документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших
співвласників на вчинення таких дій.
Акціонерам – юридичним особам виплата дивідендів здійснюється шляхом
безготівкового перерахування коштів на рахунок на підставі «Заяви про виплату дивідендів
юридичній особі», яка повинна містити всі реквізити, необхідні для перерахування дивідендів,
а саме:
- найменування акціонера;
- адреса (юридична та поштова) (для нерезидентів – також країна реєстрації), телефон,
тел./факс, контактна особа;
код
ЄДРПОУ
(для
нерезидентів
–
реєстраційний
номер
банківського/торговельного/судового реєстру країни реєстрації);
- банківські реквізити одержувача (для нерезидентів – додатково банківські реквізити в
Україні та валюту платежу);
- інші дані про акціонера, які необхідні для виплати дивідендів та передбачені чинним
законодавством України.
Акціонери - юридичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами
міжнародних угод про запобігання подвійного оподаткування, одночасно з заявою також
мають подати виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу, що
підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо - цей
документ має бути виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної
країни, належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до
вимог законодавства України згідно з п.103.5 ст. 103 Податкового Кодексу України)
акціонера.
Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана керівником юридичної особи із
відбитком печатки (для нерезидентів – відбиток печатки проставляється за наявності) або
іншою уповноваженою особою на підставі окремої довіреності, примірник нотаріально
завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий Товариству під час подання заяви про
виплату дивідендів.
Контактні особи ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» з приводу виплати дивідендів:
Керівник сектора корпоративного управління – Новак Юрій Вікторович.

Запити з приводу правил та процедури виплати дивідендів приймаються за тел. (062)
457-83-19, електронна пошта - ocb@doe.donbass.com
Податок на дивіденди утримується за рахунок отримувача дивідендів відповідно до
вимог Податкового кодексу України і перераховується до бюджету у день виплати (при
безготівковому перерахунку) або на наступний день (при виплаті дивідендів готівкою).
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» не несе відповідальності за несвоєчасне
внесення даних до рахунків у цінних паперах акціонерів, що ведуться зберігачем, зокрема,
актуальної інформації про паспортні дані та банківські реквізити акціонера.
З повагою, Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

