Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО”
2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70‐15‐59, ф. 67‐06‐67
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ Положення: Відомості
про прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ. Текст повідомлення
№
з/п
1

Дата
вчинення дії
2

Розмір дивідендів, що
підлягають виплаті, грн
3

1

26.04.2017

4256624.49

Строк виплати
дивідендів
4

Спосіб виплати
дивідендів
5
через депозитарну
27.04.2017‐ 27.10.2017
систему

Загальними зборами ПАТ "Хмельницькобленерго" 26.04.2017 р. прийнято рішення
щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі про виплату дивiдендiв:
1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами
фінансово‐господарської дiяльностi у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про
управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 01
березня 2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки
прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фінансово‐
господарської дiяльностi у 2016 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є
корпоративні права держави», наступним чином:
‐ 50 % ‐ на виплату дивiдендiв акціонерам Товариства;
‐ 5 % ‐ на поповнення резервного капіталу Товариства;
‐ 15 % ‐ на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
‐ 30 % ‐ на поповнення обiгових коштiв Товариства та здiйснення витрат,
передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рiк.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства
за 2016 рiк у розмiрi – 4 256 624,49 грн.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну
систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та

фондового ринку.
Вiдповiдно до п.17.3.24 Статуту ПАТ "Хмельницькобленерго" питання щодо
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строків виплати дивiдендiв у межах граничного строку, а також повідомлень
осіб належить до виключної компетенції Наглядової ради.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством
В.о. Генерального директора
27.04.2017 p.

О.І.Козачук

