ПОВІДОМЛЕННЯ
Про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»
Шановний Акціонер!
Повідомляємо, що 28.03.2013 р. Загальними Зборами акціонерів ПАТ «ЗАВОД
«ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» було прийняте рішення направити на виплату дивідендів частку
нерозподіленого прибутку за 2011 рік у розмірі 1 800 000 грн., у зв'язку з чим Наглядова Рада
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» прийняла рішення:
1. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
станом на 04 квітня 2013 року.
2. Встановити строк виплати дивідендів з 14.05.2013р. по 28.09.2013р.
3. Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється банківським
переказом на розрахунковий рахунок, акціонерам - фізичним особам здійснюється одним із
способів за вибором акціонера:
- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний рахунок;
- шляхом виплати готівкою через касу товариства;
Витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на рахунок у банку), здійснюються за
рахунок Товариства.
Для здійснення виплати дивідендів банківським переказом, акціонерам необхідно надати
або направити на адресу ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»: 61052, м. Харків, вул.
Червоножовтнева, 75/77, наступне :
1. Юридичним особам - «Заяву про виплату дивідендів» від акціонера-юридичної
особи (за підписом відповідальної особи та печаткою) з зазначенням номеру рахунку та
реквізитів обслуговуючого банку, а саме:
- найменування акціонера,
- адреса (юридична та поштова), телефон, тел./факс, контактна особа,
- код ЄДРПОУ,
- банківські реквізити одержувача,
- інші дані про акціонера, які необхідні для виплати дивідендів та передбачені чинним
законодавством України.
2. Фізичним особам акціонерам для отримання дивідендів готівкою через касу і
шляхом безготівкового перерахування – попередньо надсилає або надає особисто на адресу
Товариства заяву за зразком, в якій вказати спосіб отримання дивідендів, адресу фактичного
місця проживання, з додатками копії довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного коду,
копії 1, 2, 11 сторінки паспорту, та погодження про включення відомостей до бази
персональних даних. Копії документів акціонер має завірити власним підписом.
Якщо відбулися зміни ,пов’язані з ідентифікацією акціонерів фізичних осіб, які мають
право на отримання дивідендів (П.І.Б., реквізити документів, що засвідчують особу, адресні
дані-для фізичних осіб), акціонерам необхідно звернутися до зберігача цінних паперів, в якого
відкритий його рахунок у цінних паперах та внести відповідні зміни.
У випадку отримання дивідендів законним представником акціонера за довіреністю він
повинен мати при собі документ, що підтверджує особу (паспорт), оригінал та нотаріально
завірену копію довіреності, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності
передається працівнику Товариства, який проводить виплату дивідендів).
Звертаємо увагу на особливості процедури виплати дивідендів певним категоріям осіб:
- для проведення виплат фізичним особам, що вступили у права наслідування на
дивіденди і які не включені до переліку акціонерів на дату складання переліку осіб, що мають
право на отримання дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку 2011 року, додатково до
інших документів також подається копія нотаріально посвідченого свідоцтва про право на
спадщину на дивіденди:
- виплати акціонерам фізичним особам – нерезидентам здійснюються виключно у
національній валюті України та на території України.

Також повідомляємо, що розмір дивідендів, який виплачується на 1 просту іменну
акцію складає 1,5 грн. для юридичних осіб та 1,5 грн. для фізичних осіб.
Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи
відсутності коректних даних про вказаний акціонером рахунок для перерахування дивідендів
залишаються на рахунку Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом
акціонерів. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не
нараховуються.
У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після 04 квітня 2013
року, але не раніше дати фактичної виплати дивідендів, право на отримання дивідендів
залишається у особи, зазначеної у такому переліку.
Дивіденди акціонерам будуть виплачені грошовими коштами за відрахуванням
податків, які визначаються чинним законодавством.
У випадку неможливості ідентифікації акціонера у зв’язку з невідповідністю особистих
даних акціонера з даними в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, виплата
дивідендів здійснюється після самостійного (акціонером) уточнення власних реквізитів у
зберігача.
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» 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.
Зберігач дематеріалізованного випуску цінних паперів Товариства: ТОВ «УКРІНВЕСТ», м. Харків, вул. Космічна, 21, 1 під'їзд, 5 поверх, оф. 509, тел. (057) 752-05-37.
Для отримання роз’яснень звертайтесь за адресою ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ»: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77, тел. (057) 781-52-20

З повагою,
Наглядова рада ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

