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.
Генеральний директор

Воронiн Сергiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

15.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51400, Днiпропетровська область, мiсто Павлоград, Соборна, 76
4. Код за ЄДРПОУ
00178353
5. Міжміський код та телефон, факс
(0563) 26-85-64 6. Електронна поштова адреса
FlerikTV@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.06.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

112 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
16.06.2017
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

16.06.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати
дивідендів

Спосіб виплати
дивідендів

1

2

3

4

5

1

14.06.2017

647150000

30.06.2017 - 20.10.2017

безпосередньо
акціонерам

Зміст інформації:
Загальними зборами ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" (далi - Товариство) 20.04.2017 прийнято рiшення про спрямування частини
чистого прибутку, отриманого за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк, у розмiрi 647 150 000 грн. на виплату дивiдендiв.
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.06.2017 визначено 30 червня 2017 року датою складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi (далi - Перелiк).
Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється безпосередньо усiм акцiонерам Товариства, зазначеним у Перелiку,
шляхом переказу грошових коштiв на грошовi рахунки отримувачiв, iнформацiя про якi зазначена в Перелiку та/або шляхом поштових
переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в Перелiку (у разi якщо Перелiк не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок) та/або шляхом
переказу цих коштiв за реквiзитами отримувачiв, вказаних у повiдомленнi про обраний спосiб отримання дивiдендiв (далi – Повiдомлення).
Виплата дивiдендiв здiйснюється за умови отримання вiд акцiонера (уповноваженої ним особи) Повiдомлення та iнших необхiдних документiв,
з яких вбачається обраний спосiб та/або актуальнi реквiзити для отримання таким акцiонером дивiдендiв.
Строк виплати дивiдендiв: до 20.10.2017 року, виплата дивiдендiв за Повiдомленнями, що надiйдуть пiсля 20 жовтня 2017 року, буде
здiйснюватися у порядку черговостi розгляду, але не пiзнiше 30 днiв з дати їх надходження.

