
Повідомлення про дату,  розмір, порядок та строк виплати дивідендів
за акціями ПрАТ "ХЗТУ" 

Дата складання: 06 травня 2016р.

Шановні акціонери!

      Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ХЗТУ» (надалі – «Товариство»), які відбулися 25 
квітня 2016 року, були прийнято рішення:

1. Затвердити   суму   нерозподіленого   прибутку, яка   підлягає  розподілу  у 2016 р. у розмірі 
2 706 210,00 грн, у тому числі за 2015 р. – 2 116 000,00, за 2014 р. – 590 210,00.
2. Нерозподілений прибуток  у сумі 2 706 210,00 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям 
Товариства.
3. Затвердити  розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства  - 117,00 грн. 
(у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір). 
4. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Відповідно до прийнятих рішень Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати 
дивідендів:

1.1.Розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства  складає 117 грн. 00 коп 
(у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір). Розмір дивідендів, що належить до виплати 
кожному  акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру 
на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства.

1.2. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – на кінець операційного дня 
17 травня 2016р.
1.3. Дата початку строку виплати дивідендів — 01 червня 2016 року.
       Дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів 
Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто до 24 жовтня 2016  р.
1.4. Порядок виплати дивідендів:

Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2015 -2014 р. виплачуються безпосередньо 
акціонерам  у готівковій формі (шляхом виплати готівкою через касу Товариства) та/або у безготівковій формі 
(шляхом перерахуванням коштів на банківський рахунок акціонера). У разі відчуження акціонером належних 
йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати 
виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Для 
проведення виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає Товариству письмову заяву з 
інформацією про спосіб виплати дивідендів та реквізити банківського рахунку акціонера ( при виплаті 
дивідендів у безготівковій формі). Виплата дивідендів у безготівковій формі здійснюється шляхом 
перерахування Товариством  дивідендів грошовими коштами на банківський рахунок акціонера. Обов’язок 
Товариства виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання Товариством від акціонера 
письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого мають 
бути підтверджені довіреністю, засвідченою у відповідності до чинного законодавства України, та 
документом, що посвідчує особу такого представника акціонера, про виплату дивідендів з інформацією про 
реквізити банківського рахунку акціонера та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача 
дивідендів.
1.5. Дивіденди будуть перераховуватись частинами по мірі надходження заяв акціонерів та фінансової 
можливості для виплати  дивідендів у межах терміну виплати дивідендів.

Витрати по отриманню дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер. Відповідальність 
за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.   
Телефони для довідок 51-30-80 – Тимошенко Марина Олексіївна.

              Генеральний директор                                                                     М.М.Коц


