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Повідомлення про виплату дивідендів 

Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 06 червня 2022 року (протокол № 8), які 

відбулися дистанційно (протокол Лічильної комісії від 09.06.2022) прийнято рiшення: 

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України "Про 

управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України 

"Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є 

корпоративні права держави", наступним чином: 90 % - на виплату дивідендів 

акціонерам Товариства; 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом 

Товариства на 2022 рік; 

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 

Товариства за 2021 рік у розмірі - 16 164,203 тис. грн. 

3.  Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через 

депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку. 

4. Передбачити, що у разі незатвердження висновків зовнішнього (незалежного) 

аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на 

підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та 

його розподіл підлягають корегуванню. 

Наглядовою радою Товариства 15 червня 2022 року було вирішено: 

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, 

є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття 

цього рішення.  

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням 

річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 06 

червня 2022 року (протокол № 8) та в порядку, визначеному статтею 30 Закону України 

"Про акціонерні Товариства" - з 30 червня по 30 жовтня 2022 року.  

3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, Товариству повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про 

дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на 

офіційному вебсайті Товариства. 

Сума дивідендів на 1 акцію складає - 0,06300908962 грн. 
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