
 
 
 
 

Шановний  акціонере ПАТ “Хмельницькобленерго”! 
 
Повідомляємо Вас, що рішенням  Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" від 
29.04.2011р. (протокол № 1)  визначено  16 березня 2011 року - датою складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи  Товариства  у 2010 
році у розмірі, визначеному  рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«Хмельницькобленерго» від 16.03.2011. 
 
За цим  же рішенням Наглядової ради встановлено наступний  порядок  виплати 
дивідендів: 
здійснити виплату дивідендів одним  із способів за вибором акціонера: 
-   шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний рахунок,  
-   шляхом виплати готівкою через касу Товариства; 
-  поштовим переказом зі сплатою поштових витрат акціонером Товариства.  
 
Виплату дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером 
рахунок або поштовим переказом здійснювати тільки за умови отримання Товариством 
від акціонера (його уповноваженого представника) письмової заяви про виплату 
дивідендів та у разі, якщо сума дивідендів, яка призначена для виплати відповідному 
акціонеру, достатня для покриття витрат, пов’язаних із перерахуванням дивідендів. Не 
отримані акціонерами суми дивідендів обліковувати як кредиторську заборгованість 
Товариства перед акціонерами та акумулювати на спеціальному рахунку для виплати 
акціонерам у наступних періодах.   
Відповідно до рішення  загальних зборів акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 
16.03.2011 р.(протокол № 21) -  30% (тридцять відсотків) отриманого  у 2010 році 
Товариством чистого прибутку спрямовується  на виплату дивідендів, що на одну акцію 
становить 0,05 грн.     
 
Нарахування та виплату дивідендів здійснити у терміни, визначені рішенням Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» від  16.03.2011, а саме до 1 липня 2011 
року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом  Товариства.  
 
Звертаємо увагу акціонерів - фізичних осіб ПАТ "Хмельницькобленерго", що для них з 
грудня 2004 року відкрито особисті рахунки для виплати дивідендів у ВАТ КБ "Надра", з 
яким Товариством укладено відповідний договір, та зараховано суми дивідендів за весь 
період їх нарахування. Тому їм можна отримати дивіденди  у банку "Надра" в населеному 
пункті за місцем проживання.  
           
Телефони для довідок  (0382) 78-78-46, 67-07-69,   
адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, 
відділ корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго”. 
 
Дирекція   ПАТ "Хмельницькобленерго" 
 


