
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про порядок та строки виплати дивідендів за акціями ПАТ "УКРНАФТА" 

 

Повне найменування товариства: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" 

Місцезнаходження товариства згідно з його статутом: 

04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 

 

Шановні акціонери! 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" (далі також Товариство) повідомляє Вас, 

що загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРНАФТА", які відбулись 22.07.2015 р., прийняте рішення про 

виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ "УКРНАФТА" у 2014 році. 

За результатами діяльності ПАТ "УКРНАФТА" у 2014 році, - розмір дивідендів, що припадає на 

одну акцію, становить 23,32 грн. (двадцять три гривні 32 копійки). 

 

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 03 серпня 2015 року 

(встановлено рішенням загальних зборів акціонерів 22.07.2015 року).  

Відповідно до частини 4 статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" 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. 

 

Розмір дивідендів, належний до виплати кожному з акціонерів Товариства, визначається виходячи з 

кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату початку строку виплати дивідендів акціонерам 

Товариства. Дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру Товариства 

акцій на дату початку строку виплати дивідендів. 

 

Виплата дивідендів здійснюється у строк з 03.08.2015 р. по 03.10.2015 р. 

 

Виплата дивідендів акціонеру Товариства – Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" 

здійснюється шляхом перерахування відповідної суми дивідендів до Державного бюджету України. 

Перерахування дивідендів іншим акціонерам Товариства здійснюється відповідно до частини 5 

статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства".* 

 

* частина 5 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" 

"5. Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, 

відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на 

рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу 

депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, 

передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, 

які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни." 

 

 

            ПАТ "УКРНАФТА" 

   

     


