Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
В.о. голови правлiння

Яворський Володимир Георгiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

09.08.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерна компанiя "Харкiвобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61037, м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 149
4. Код за ЄДРПОУ
00131954
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 740-15-12, (057) 731-24-86
6. Електронна поштова адреса
kanc@obl.kh.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Дата
Розмір дивідендів, що
№ з/п
вчинення дії підлягають виплаті, грн
1

2

3

1

05.08.2016

8564165.39

Строк
виплати
дивідендів
4
06.08.2016 05.02.2017

Спосіб
виплати
дивідендів
5
через
депозитарну
систему

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АК «Харківобленерго», які відбулися 05.08.2016, було прийнято рішення:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами
державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року № 33 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному
капіталі яких є корпоративні права держави» (із змінами), наступним чином:
- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2013 рік у розмірі 8 564 165,39 грн. У випадку, якщо на момент
прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на
державну частку.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону належить до виключної компетенції
Наглядової ради.

2

05.08.2016

9069562.19

06.08.2016 05.02.2017

через
депозитарну
систему

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АК «Харківобленерго», які відбулися 05.08.2016, було прийнято рішення:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами
державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному

№ з/п
1

Дата
Розмір дивідендів, що
вчинення дії підлягають виплаті, грн
2

3

Строк
виплати
дивідендів
4

Спосіб
виплати
дивідендів
5

капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 9 069 562,19 грн. У випадку, якщо на момент
прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на
державну частку.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону належить до виключної компетенції
Наглядової ради.

3

05.08.2016

24117478.61

06.08.2016 05.02.2017

через
депозитарну
систему

Зміст інформації:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, 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», наступним чином:
- 5 % - до резервного капіталу;
- 20% - до фонду розвитку виробництва;
- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 24 117 478,61 грн. У випадку, якщо на момент
прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на
державну частку.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону належить до виключної компетенції
Наглядової ради.

№ з/п
1

Дата
Розмір дивідендів, що
вчинення дії підлягають виплаті, грн
2

3
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4
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5

