Про розмір, термін та порядок виплати дивідендів
1. На виплату дивідендів за простими іменними акціями ПАТ “НТК
“Електронприлад” направляється 30 відсотків прибутку, який залишився у
повному розпорядженні товариства після сплати податків. Сума, яка
нараховується до фонду виплати дивідендів за 2012 рік, становить 930 204,26 грн;
За 2012 рік на одну акцію припадає 3,4 копійки, або 13,6% від номінальної
вартості акції.
З суми нарахованих акціонерам-фізичним особам дивідендів за 2012 рік ПАТ «НТК
«Електронприлад» утримує та сплачує до бюджету податок у розмірі 5%, визначений Податковим
Кодексом України (розділ ІV ст.167).
У випадку, якщо сума нарахованих дивідендів не є цілим числом, вона округляється до цілої
копійки.
Для виплати дивідендів за 2012 рік ПАТ «Національний Депозитарій України» надає реєстр
юридичних та фізичних осіб, які є власниками простих іменних акцій ПАТ «НТК «Електронприлад» і
які мають право на отримання дивідендів станом на визначену наглядовою радою дату.
Оповіщення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та строк їх
виплати здійснюється шляхом розміщення відповідного повідомлення на інтернет-сторінці
товариства протягом 10-ти днів з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату
дивідендів.
Не отримані акціонерами дивіденди акумулюються на рахунку ПАТ “НТК
“Електронприлад” і можуть бути отримані ними у порядку, наведеному у п.2.

2. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів – 15 листопада 2013 року.
Виплату дивідендів здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня
прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів таким чином:


для акціонерів-юридичних осіб – у безготівковій формі, шляхом перерахування суми дивідендів
на розрахунковий рахунок юридичної особи.
 для акціонерів-фізичних осіб виплату дивідендів здійснити таким чином:
а) працівникам ПАТ «НТК «Електронприлад» – за схемою виплати заробітної плати та інших
матеріальних виплат;
б) акціонерам – фізичним особам, які не є працівниками ПАТ «НТК «Електронприлад» – готівкою в
касі підприємства згідно розпорядку її роботи, або по персональній заяві поштовим грошовим
переказом за рахунок акціонера. В кожному разі акціонер надає копію довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного номера.
Якщо закумульована на рахунку підприємства сума дивідендів, що належать акціонеру,
більша 20-ти грн., такі дивіденди підлягають грошовому переказу на адресу акціонера. Переказ
здійснює бухгалтерія підприємства за рахунок акціонера.

3. Додаткові умови.
Якщо акціонер подав заяву з проханням перерахувати йому дивіденди шляхом, який не
передбачений цим Порядком, витрати, які додатково виникають при цьому, утримуються із
нарахованої акціонеру суми дивідендів.
Інші поточні питання, які пов’язані з виплатою дивідендів, вирішуються правлінням ПАТ
“НТК “Електронприлад”.

