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.
Яворський Володимир
Георгiйович

В.о. голови правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.09.2016

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
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1

23.09.2016

8564165.39

10.10.201
через
6депозитарну
05.02.2017
систему

Зміст інформації: АК «Харківобленерго» повідомляє, що на засіданні Наглядової ради АК
«Харківобленерго» вiд 23.09.2016 (протокол № 1/2016) було прийнято рішення про визначення дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів
АК «Харківобленерго» за 2013, 2014, 2015 роки.
Наглядовою радою АК «Харківобленерго» прийняте наступне рiшення:
1. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10.10.2016
року.
2. Встановити датою початку виплати дивідендів – дату складання переліку акціонерів, які мають
право на отримання дивідендів (10.10.2016). Виплатити дивіденди в термін до 05.02.2017.
3. Розмір дивідендів на 1 акцію:
Фонд дивідендів, грн
Розмір дивідендів на 1 акцію, грн.
2013 рік – 8 564 165,39
0,03338325414
2014 рік – 9 069 562,19
0,03535329898
2015 рік – 24 117 478,61
0,09401031871
4. При нарахуванні та сплаті дивідендів акціонерам Товариства за 2013-2015 роки врахувати вже
здійснене, згідно з Законом України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанов 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),
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 капіталі яких є корпоративні права держави» та 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» відрахування від чистого прибутку за
2013-2015 роки до Державного Бюджету України у наступних розмірах:
- 2013 рік – 5 566 797,66 грн.
- 2014 рік – 5 895 310,49 грн.
- 2015 рік – 15 676 613,89 грн.
5. Перерахування дивідендів за 2013-2015 роки на грошовий рахунок Центрального депозитарію у
Розрахунковому центрі здійснити у повному обсязі у таких розмірах:
2013 рік – 2 997 367,73 грн.
2014 рік – 3 174 251,70 грн.
2015 рік – 8 440 864,72 грн.
6. Розмір дивідендів для виплати конкретному акціонеру визначити шляхом помноженням суми
дивідендів на 1 просту акцію на кількість акцій, що належить конкретному акціонеру. Кінцева сума на
виплату акціонеру визначається із точністю до двох знаків після коми із використанням правил
математичного округлення. Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством України повинні
бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати
акціонеру.
7. Порядок виплати.
- 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. Витрати, що пов’язані із безготівковим
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перерахуванням коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі,
покладаються на Товариство. Умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам Товариства
визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений Товариством з ПАТ
«Національний депозитарій України».
- Центральний депозитарій переказує отримані від Товариства кошти на рахунки депозитарних
установ та депозитаріїв – кореспондентів з метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів
Товариства;
- депозитарна установа, у якій акціонер Товариства відкрив власний рахунок в цінних паперах,
згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про
обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому акціонеру. Витрати, які виникають
при перерахуванні депозитарною установою дивідендів, сплачуються відповідно до умов укладених
договорів та чинного законодавства;
- акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних угод про
уникнення подвійного оподаткування, повинні подати на адресу Товариства (610037, Україна, м. Харків,
вул. Плеханівська, 149, каб. 314) виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу
або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового
резидентства тощо), складений за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни,
належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог діючого
законодавства України.
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23.09.2016

9069562.19

10.10.201
через
6депозитарну
05.02.2017
систему

Зміст інформації:
АК «Харківобленерго» повідомляє, що на засіданні Наглядової ради АК «Харківобленерго» вiд
23.09.2016 (протокол № 1/2016) було прийнято рішення про визначення дати складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів АК «Харківобленерго» за
2013, 2014, 2015 роки.
Наглядовою радою АК «Харківобленерго» прийняте наступне рiшення:
1. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10.10.2016
року.
2. Встановити датою початку виплати дивідендів – дату складання переліку акціонерів, які мають
право на отримання дивідендів (10.10.2016). Виплатити дивіденди в термін до 05.02.2017.
3. Розмір дивідендів на 1 акцію:
Фонд дивідендів, грн
Розмір дивідендів на 1 акцію, грн.
2013 рік – 8 564 165,39
0,03338325414
2014 рік – 9 069 562,19
0,03535329898
2015 рік – 24 117 478,61
0,09401031871
4. При нарахуванні та сплаті дивідендів акціонерам Товариства за 2013-2015 роки врахувати вже
здійснене, згідно з Законом України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанов 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),
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 капіталі яких є корпоративні права держави» та від 23 березня
2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується
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на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» відрахування від чистого прибутку за
2013-2015 роки до Державного Бюджету України у наступних розмірах:
- 2013 рік – 5 566 797,66 грн.
- 2014 рік – 5 895 310,49 грн.
- 2015 рік – 15 676 613,89 грн.
5. Перерахування дивідендів за 2013-2015 роки на грошовий рахунок Центрального депозитарію у
Розрахунковому центрі здійснити у повному обсязі у таких розмірах:
2013 рік – 2 997 367,73 грн.
2014 рік – 3 174 251,70 грн.
2015 рік – 8 440 864,72 грн.
6. Розмір дивідендів для виплати конкретному акціонеру визначити шляхом помноженням суми
дивідендів на 1 просту акцію на кількість акцій, що належить конкретному акціонеру. Кінцева сума на
виплату акціонеру визначається із точністю до двох знаків після коми із використанням правил
математичного округлення. Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством України повинні
бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати
акціонеру.
7. Порядок виплати.
- 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. Витрати, що пов’язані із безготівковим
перерахуванням коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі,
покладаються на Товариство. Умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам Товариства
визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений Товариством з ПАТ
«Національний депозитарій України».
- Центральний депозитарій переказує отримані від Товариства кошти на рахунки депозитарних
установ та депозитаріїв – кореспондентів з метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів
Товариства;
- депозитарна установа, у якій акціонер Товариства відкрив власний рахунок в цінних паперах,
згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про
обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому акціонеру. Витрати, які виникають
при перерахуванні депозитарною установою дивідендів, сплачуються відповідно до умов укладених
договорів та чинного законодавства;
- акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних угод про
уникнення подвійного оподаткування, повинні подати на адресу Товариства (610037, Україна, м. Харків,
вул. Плеханівська, 149, каб. 314) виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу
або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового
резидентства тощо), складений за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни,
належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог діючого
законодавства України.
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23.09.2016

24117478.61

10.10.201
через
6депозитарну
05.02.2017
систему

Зміст інформації:
АК «Харківобленерго» повідомляє, що на засіданні Наглядової ради АК «Харківобленерго» вiд
23.09.2016 (протокол № 1/2016) було прийнято рішення про визначення дати складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів АК «Харківобленерго» за
2013, 2014, 2015 роки.
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Розмір
дивідендів, що
підлягають
виплаті, грн

Строк
виплати
дивіденді
в

Спосіб
виплати
дивідендів

3

4

5

Наглядовою радою АК «Харківобленерго» прийняте наступне рiшення:
1. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10.10.2016
року.
2. Встановити датою початку виплати дивідендів – дату складання переліку акціонерів, які мають
право на отримання дивідендів (10.10.2016). Виплатити дивіденди в термін до 05.02.2017.
3. Розмір дивідендів на 1 акцію:
Фонд дивідендів, грн
Розмір дивідендів на 1 акцію, грн.
2013 рік – 8 564 165,39
0,03338325414
2014 рік – 9 069 562,19
0,03535329898
2015 рік – 24 117 478,61
0,09401031871
4. При нарахуванні та сплаті дивідендів акціонерам Товариства за 2013-2015 роки врахувати вже
здійснене, згідно з Законом України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанов 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),
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 капіталі яких є корпоративні права держави» та 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» відрахування від чистого прибутку за
2013-2015 роки до Державного Бюджету України у наступних розмірах:
- 2013 рік – 5 566 797,66 грн.
- 2014 рік – 5 895 310,49 грн.
- 2015 рік – 15 676 613,89 грн.
5. Перерахування дивідендів за 2013-2015 роки на грошовий рахунок Центрального депозитарію у
Розрахунковому центрі здійснити у повному обсязі у таких розмірах:
2013 рік – 2 997 367,73 грн.
2014 рік – 3 174 251,70 грн.
2015 рік – 8 440 864,72 грн.
6. Розмір дивідендів для виплати конкретному акціонеру визначити шляхом помноженням суми
дивідендів на 1 просту акцію на кількість акцій, що належить конкретному акціонеру. Кінцева сума на
виплату акціонеру визначається із точністю до двох знаків після коми із використанням правил
математичного округлення. Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством України повинні
бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати
акціонеру.
7. Порядок виплати.
- 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. Витрати, що пов’язані із безготівковим
перерахуванням коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі,
покладаються на Товариство. Умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам Товариства
визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений Товариством з ПАТ
«Національний депозитарій України».
- Центральний депозитарій переказує отримані від Товариства кошти на рахунки депозитарних
установ та депозитаріїв – кореспондентів з метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів
Товариства;
- депозитарна установа, у якій акціонер Товариства відкрив власний рахунок в цінних паперах,
згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про
обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому акціонеру. Витрати, які виникають
при перерахуванні депозитарною установою дивідендів, сплачуються відповідно до умов укладених
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договорів та чинного законодавства;
- акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних угод про
уникнення подвійного оподаткування, повинні подати на адресу Товариства (610037, Україна, м. Харків,
вул. Плеханівська, 149, каб. 314) виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу
або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового
резидентства тощо), складений за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни,
належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог діючого
законодавства України.

