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

Дата
вчинення дії

Розмір дивідендів, що
підлягають виплаті, грн

Строк виплати
дивідендів

Спосіб виплати
дивідендів

1

2

3

1

06.10.2016

29159197,62

4
20.10.2016 29.01.2017

5
через депозитарну
систему

Наглядовою радою ПАТ “Хмельницькобленерго” на виконання рішення
позачергових загальних зборів Товариства від 29.07.2016 р. розглянуто питання про
встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів за 2015 рік, та прийнято відповідне рiшення від
06.10.2016 р. (протокол № 4):
1. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році, - 20 жовтня 2016 року.
2. Встановити датою початку виплати дивідендів - дату складення переліку
акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Виплатити дивіденди в термін до 29
січня 2017 року.
Позачерговими загальними зборами затверджено загальний розмір річних
дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 29 159 197,62 грн., що
становить на одну акцію 0,2167142541 грн. Розмір дивідендів для виплати конкретному
акціонеру визначається шляхом помноження суми дивідендів на 1 просту акцію на
кількість акцій, що належить конкретному акціонеру. Сума податків та зборів, які згідно з

діючим законодавством України утримуються при виплаті дивідендів, сплачується за
рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
Виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в
порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а
саме Товариство перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на
рахунок, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових
ринках. 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, в якій акціонер Товариства відкрив власний рахунок в
цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером і відповідною депозитарною
установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди
такому акціонеру.
Акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних
умов про уникнення подвійного оподаткування, повинні надати на адресу Товариства,
виданий уповноваженим органом держави реєстрації, оригінал документу або його
нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резиденство (сертифікат
податкового резиденства тощо), складений за формою, затвердженою згідно із
законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та перекладений
українською мовою відповідно до вимог діючого законодавства України.
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

О.І.Козачук

