Про розмір, порядок та строк виплати дивідендів
за 2015 рік
На виплату дивідендів за простими іменними акціями ПАТ “НТК “Електронприлад” за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році направляється 75 відсотків
прибутку Товариства (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»)

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК
«Електронприлад» від 23.07.2016.(протокол №1) затверджено загальний розмір
річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі
6 322 500,00 грн.
За 2015 рік на одну акцію нараховано 0,233 грн. дивідендів.
З суми нарахованих акціонерам-фізичним особам дивідендів за 2015 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК
«Електронприлад» від 23.07.2016, виплата дивідендів здійснюється Товариством
через депозитарну систему України.
Відповідно до ч.4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою
радою ПАТ «НТК «Електронприлад» 25.08.2016р. (протокол №2-2016), прийнято
рішення щодо встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2015
рік, порядку та строку їх виплати, а саме:
1. Встановити:
- дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
підсумками фінансово-господарської діяльності за 2015 рік – 01 вересня 2016
року;
- строк для виплати дивідендів акціонерам – з 01 жовтня 2016 року до 23
січня 2017 року;
- порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному
обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.
2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному
рішенням позачергових загальних зборів ПАТ «НТК «Електронприлад» від
23.07.2016 р., відповідно до частини 2 статті 30 Закону України «Про
акціонерні товариства» та частини 5 статті 20 Закону України «Про
депозитарну систему України».
3. Для отримання дивідендів акціонер, який особисто уклав договір про
обслуговування рахунку у цінних паперах, звертається до депозитарної
установи, з якою укладено договір про обслуговування рахунку в цінних
паперах.
4. Для отримання дивідендів акціонер, який особисто не уклав договір про
обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою,
звертається до обраної товариством депозитарної установи: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КУБ», (код ЄДРПОУ
32999754, ліцензія депозитарної установи серія АЕ
№ 286702 від
29.10.2013р., фактична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 офіс
29, 7 поверх (будівля Botanic Towers, вхід зі сторони вул. Саксаганського),
телефон (044) 277 77 72.
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.

5. 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.
Звертаємо увагу, що не отримані акціонером дивіденди за попередні періоди
включно по 2014 рік, акумулюються на рахунку ПАТ “НТК “Електронприлад” і
можуть бути отримані, 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)

