
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про порядок та строки виплати дивідендів за привілейованими акціями 

ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» 

 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ' ЄДНАННЯ «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» 

Місцезнаходження товариства: 84320, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця 

Хабаровська, будинок 2. 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!!! 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» (далі - Товариство) повідомляє, що згідно протоколу загальних 

зборів акціонерів від 26 квітня 2019 року № 1, протоколу Наглядової ради № 3 від 19.05.2019 

р., Наказу «Про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2018 рік» № 221 від 

19.06.2019 року,  Товариство здійснює виплату дивідендів власникам привілейованих акцій 

за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. 

1. Розмір виплат за одну акцію становить 500 (п’ятсот) грн. 00 коп., згідно 

Статуту. (розмір отриманих на руки грошей буде зменшено на суму сплачених з них 

податків, а саме: 1. Податок на доходи фізичних осіб – 18%; 2. Військовий збір – 1,5%), 

відповідно до норм Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, зі змінами 

та доповненнями) 

2. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, включеним до 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складений ПАТ «Національний 

депозитарій України» станом на 25.01.2019р. (далі - Перелік). 

 3. Виплата триває до 30.06.2019 року (включно), шляхом переказу коштів на 

банківський рахунок акціонера та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, 

зазначені в Переліку (у разі відсутності інформації про банківський рахунок). 

 

З метою забезпечення виплат у визначений термін, особам, які мають право на 

отримання дивідендів, необхідно надіслати на адресу Товариства/вручити нарочно 

заповнений Додаток 1 до цього ПОВІДОМЛЕННЯ (додається). 

Додаток 1 заповнюється у разі не подання інформації про банківські реквізити 

в попередні роки або зміни раніше поданої інформації.  

 

Поточні питання щодо виплати дивідендів вирішує Наглядова рада Товариства. 

Телефон для довідок (06264) 6-28-15 

 

                                                                                                                            

                                                                                                              Наглядова рада Товариства 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток 1 

(Кому) ПрАТ «Виробниче об’єднання                                                                              

«Донбасекскавація» 84320, м. Краматорськ,                                                                                               

вул. Хабаровська, буд. 2 

(Від) ___________________________________                             

___________________________________                      

___________________________________                                                                      

                                                                   (прізвище, ім’я по-батькові) 

Адреса: ____________________________________                                    

____________________________________ 

Тел:____________________________________ 

 

Повідомлення 

про обраний спосіб переказу дивідендів 

 

Прошу перерахувати належні мені дивіденди за результати діяльності 

Товариства за 2018 рік наступним шляхом (обрати один з варіантів): 

 

 Шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок, 

зазначений в Переліку* 

Шляхом переказу грошових коштів на адресу, зазначену в 

Переліку* 

Шляхом переказу грошових коштів на інший банківський 

рахунок: 

п/р №_____________________________________________________________

в банку________________________________МФО______________________

№ картки_________________________________________________________ 

Додаткова інформація:______________________________________________

_________________________________________________________________ 

Цим Повідомленням надаю згоду ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» на 

обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних» (для фізичної особи). 

 

 

«_____» ______________ 201__р.                                      _________________(П.І.Б.підпис)                                                  

 

 

 


