Про розмір, порядок та строк виплати дивідендів
за 2017 рік
На виплату дивідендів за простими іменними акціями ПАТ “НТК “Електронприлад” за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році направляється 75 відсотків
прибутку Товариства (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 2017 році господарських товариств, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави»)
З суми нарахованих акціонерам-фізичним особам дивідендів за 2017 рік ПАТ «НТК
«Електронприлад» утримує та сплачує до бюджету податок з доходів фізичних осіб у
розмірі 5% та військовий збір у розмірі 1,5%.

Згідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК
«Електронприлад» від 14.04.2018р., виплата дивідендів здійснюється Товариством
безпосередньо акціонерам.
Відповідно до ч.4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою
радою ПАТ «НТК «Електронприлад» 07.05.2018р. (протокол №5-2018), прийнято
рішення щодо встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017
рік, порядку та строку їх виплати, а саме:
1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів за простими акціями ПАТ «НТК «Електронприлад» за
результатами діяльності Товариства у 2017 році - 23.05.2018.
2. Встановити строк виплати дивідендів з 04.06.2018 по 14.10.2018.
3.
Нарахування та виплату дивідендів на державну частку здійснити у
строк до 01.07.2018.
4. Затвердити розмір річних дивідендів на 1 акцію у розмірі 0,4420970694 грн.
5. Здійснити виплату всієї суми дивідендів, в повному обсязі всім особам, що
мають право на отримання дивідендів.
6. Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам з
урахуванням вимог Податкового кодексу України з обов’язковим наданням
копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для
фізичних осіб).
Звертаємо увагу, що не отримані акціонером дивіденди за попередні періоди,
акумулюються і можуть бути отримані акціонерами, зокрема, у наступному
порядку:
- для акціонерів – фізичних осіб – готівкою в касі товариства згідно з
розпорядком її роботи у робочі дні у робочий час, або на підставі персональної
письмової заяви поштовим грошовим переказом за рахунок акціонера. В кожному
разі акціонер надає копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера.
(див. повідомлення ПАТ «НТК «Електронприлад» про порядок виплати дивідендів за попередні роки)

