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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів 

 

Повне найменування товариства: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» 

Місцезнаходження товариства: 

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

 

Шановні акціонери! 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРНАФТА» (надалі – ПАТ «УКРНАФТА» або 

Товариство) прийняте рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства в 2018 році. 

Рішення про виплату дивідендів прийняте річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» 

18.05.2021 року. 

Орган, уповноважений на прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати – Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА».  

Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 

та строку їх виплати прийняте Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» 27.05.2021 року. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками 2018 року - 

11.06.2021 року. 

Розмір нарахованих дивідендів (загальний розмір), що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних 

зборів акціонерів Товариства від 18.05.2021 року - 1 931 619 526,20 грн. (Один мільярд дев'ятсот тридцять один 

мільйон шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять шість гривень 20 копійок). Нараховані за результатами 2018 

року дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію - 35,62 грн. (Тридцять п'ять гривень 62 копійки). 

Строк виплати дивідендів за підсумками 2018 року: 

- дата початку строку виплати дивідендів – 15.06.2021 року; 

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 17.11.2021 року. 

Спосіб виплати дивідендів – виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України. 

Порядок виплати дивідендів: 

- виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм 

цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх 

власників акцій одного типу та класу; 

- дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами; 

- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками 

пропорційно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, по мірі надходження коштів на рахунок ПАТ 

«УКРНАФТА» у межах встановленого строку виплати дивідендів; 

- витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата податків, зборів, тощо), проводяться 

за рахунок суми нарахованих дивідендів, призначених до виплати відповідній особі, яка має право на їх отримання; 

- особи, які мають право на отримання дивідендів за підсумками 2018 року, які є нерезидентами і бажають 

скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, повинні якнайшвидше подати 

ПАТ «УКРНАФТА» оригінал документу або його нотаріально завірену копію, що підтверджує поточне податкове 

резидентство, виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином 

легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог діючого законодавства України; 

- для отримання дивідендів кожний акціонер ПАТ «УКРНАФТА» повинен звернутись до своєї депозитарної 

установи, де він має рахунок у цінних паперах по акціях ПАТ «УКРНАФТА» станом на 11.06.2021 року та 

заключити з цією депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (у разі 

відсутності договору); 

- відповідальність за укладення договорів з депозитарною установою, своєчасність, достовірність та повноту 

наданих депозитарній установі банківських реквізитів, за вчинення необхідних дій для отримання дивідендів, 

передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами депозитарної установи, тощо, покладається 

на акціонера; 

- дивіденди, нараховані на акції АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код 20077720), 

виплатити в порядку, встановленому Законом України «Про управління об’єктами державної власності». 

 

 

                                           ПАТ «УКРНАФТА» 


