Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00131305

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5

4. Міжміський код, телефон та факс

+380445944576 +380442076743

5. Електронна поштова адреса

ZaіkaOS@dtek.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття
http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram
інформації
Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

7. Вид особливої інформації

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далі - Товариство) 24.04.2017 прийнято рішення про
спрямування частини чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Товариства за 2016 рік,
у розмірі 2 167 285,60 грн. на виплату дивідендів.
Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.06.2017 визначено 21 червня 2017 року датою
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи
Товариства у 2016 році (далі - Перелік).
Спосіб та порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється безпосередньо усім
акціонерам Товариства, зазначеним у Переліку, шляхом переказу грошових коштів на грошові
рахунки отримувачів, інформація про які зазначена в Переліку та/або шляхом поштових переказів
на адреси акціонерів, зазначені в Переліку (у разі якщо Перелік не містить інформації про
банківський рахунок) та/або шляхом переказу цих коштів за реквізитами отримувачів, вказаних у
повідомленні про обраний спосіб отримання дивідендів (далі – Повідомлення). Виплата дивідендів
здійснюється за умови отримання від акціонера (уповноваженої ним особи) Повідомлення та
інших необхідних документів, з яких вбачається обраний спосіб та/або актуальні реквізити для
отримання таким акціонером дивідендів.
Строк виплати дивідендів: до 01.07.2017 року. Виплата дивідендів за Повідомленнями, що
надійдуть після 30 червня 2017 року, буде здійснюватися у порядку черговості розгляду, але не
пізніше 30 днів з дати їх надходження.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Фоменко Олександр Валерійович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

07.06.2017
(дата)

