Шановні акціонери ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»!
Доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ
«ЧЕРКАСИГАЗ» (далі - Товариство) по результатах роботи Товариства у 2014 році.
Підстава для виплати дивідендів: рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2015р.
(протокол № 12 від 29.04.2015 р.) та протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05.05.2015р. Дата складання
переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів - 29 квітня 2015 року.
Грошові кошти в сумі 2 160 500,00 гривень (50 відсотків чистого прибутку отриманого Товариством в 2014 році)
рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2015р, спрямовані на виплату дивідендів .
Розрахунок коштів на 1 просту акцію складає 0,0152291259 грн.
Сума дивідендів, що підлягає виплаті акціонеру, розраховується з суми дивідендів, що спрямована на виплату
акціонерам, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.
Термін проведення виплат - з 29 червня 2015 року по 29 жовтня 2015 року.
Виплата дивідендів буде проводитись у робочі дні з 8.30 год. до 12.00 год.
Виплата дивідендів акціонерам, що мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у
2014 році здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (зручним для акціонерів
способом).
Виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам буде здійснюватися одним із наступних способів за вибором
акціонера:
- шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок;
- шляхом виплати готівкою через касу Товариства та каси УЕГГ- філій ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ».
Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам буде здійснюватися шляхом безготівкового перерахування
коштів на банківський рахунок.
Акціонери – фізичні та юридичні особи для отримання дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів
на банківський рахунок попередньо надають Товариству заяву про виплату дивідендів шляхом безготівкового
перерахування коштів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера. Акціонери – фізичні особи із
заявою надають власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Акціонери – фізичні особи для отримання дивідендів готівкою через касу Товариства попередньо надають
Товариству заяву про виплату дивідендів готівкою через касу Товариства. При отриманні дивідендів необхідно мати
з собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії
паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана акціонером. Якщо акціонером є юридична особа, то заява
подається із відбитком печатки ш підписом керівника юридичної особи ( іншої уповноваженої особи, що діє на
підстави окремої довіреності), примірник нотаріально завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий
Товариству під час подання заяви про виплату дивідендів).
Дивіденди акціонерам – нерезидентам виплачуються Товариством у національній валюті України на їх
інвестиційні рахунки, відкриті в українських банках.
Акціонери — юридичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про
запобігання подвійного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий уповноваженим органом
держави реєстрації оригінал документу, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового
резидентства тощо). Цей документ має бути виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної
країни, належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог діючого
законодавства України.
Витрати, які виникають при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, тощо) проводяться
за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
Виплата дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів здійснюється у разі, якщо сума дивідендів, яка
призначена для виплати відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат Товариства, пов’язаних із
перерахуванням дивідендів шляхом банківського переводу.
Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на
акціонера.
Товариство не несе відповідальності за несвоєчасне внесення даних до рахунків у цінних паперах акціонерів, що
ведуться зберігачем, зокрема, актуальної інформації про паспортні дані та банківські реквізити акціонера.
У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати
дивідендів, акціонер подає письмову заяву, після розгляду якої Товариство приймає рішення та встановлює строки
сплати належної акціонеру суми дивідендів, виходячи із фінансового стану Товариства на момент звернення
акціонера.
Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок незвернення, відсутності заяви акціонера про виплату чи
відсутності коректних даних про вказаний акціонером рахунок для перерахування дивідендів депонуються на
рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонера. На суму невиплачених та
неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
У разі незвернення акціонера впродовж 3-х років з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів
про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році, сума дивідендів, нарахованих до виплати
акціонеру, залишається в розпорядженні Товариства.
Адреса Товариства: 18000 м. Черкаси вул. Громова, буд.142, ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

Контактна особа Товариства з питань правил та процедури виплати дивідендів: Хмельковська Олександра Іванівна –
керівник Групи корпоративних прав та реформування власності (0472 ) 32-62-32 , 050 315 85 42.
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