
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями 

Приватного акціонерного товариства  «Тернобуддеталь» 

Шановний акціонер! 

  

Доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями 

ПрАТ «Тернобуддеталь» за результатами роботи Товариства у 2019 році: 

Підстава для виплати дивідендів 

Дата складання 

переліку осіб, що 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

Сума дивідендів 

на 1 просту акцію, 

грн. 

Термін 

проведення виплат 

Рішення річних загальних зборів 

Товариства протокол № 23 від 

24.04.2020 р. 

25.05.2020 р. 0,303259 

  

до 24.10.2020р. 

  

 Виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснюється одним із наступних 

способів за вибором акціонера: 

- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку; 

- шляхом виплати готівкою через касу Товариства у робочі дні. 

Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового 

перерахування коштів на банківський рахунок. 

Виплата дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів здійснюється на вказаний 

акціонером рахунок тільки за умови отримання Товариством від акціонера (його 

уповноваженого представника) письмової заяви про виплату дивідендів шляхом 

безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок. 

При отримані дивідендів через касу необхідно мати з собою паспорт і довідку про 

присвоєння ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.  

Акціонер – фізична особа для отримання дивідендів шляхом безготівкового перерахування 

коштів має надіслати на адресу Товариства заповнену «Заяву про виплату дивідендів» із 

власноруч завіреними ксерокопіями паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера. 

У випадку отримання дивідендів 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). 

Акціонерам – юридичним особам виплата дивідендів здійснюється шляхом безготівкового 

перерахування коштів на рахунок, на підставі письмового повідомлення юридичною особою 

— акціонером, яке повинно містити всі реквізити, необхідні для перерахування дивідендів, а 

саме: 

 1) повне найменування акціонера; 



2) місцезнаходження та поштова адреса, телефон, факс, прізвище, ім’я та по батькові 

контактної особи; 

3) код за ЄДРПОУ; 

4) банківські реквізити одержувача. 

Лист про виплату дивідендів повинен бути підписаний керівником юридичної особи із 

відбитком печатки  або іншою уповноваженою особою на підставі окремої довіреності, 

примірник нотаріально завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий Товариству 

разом із листом про виплату дивідендів. 

Представникам акціонерів – доручення, посвідчене у встановленому згідно з чинним 

законодавством порядку, та документ (оригінал), що посвідчує особу – паспорт громадянина 

України. 

Невиплачені акціонерам дивіденди депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за 

окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невиплачених та не отриманих 

акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. 

  

 

 

З повагою,                     

Директор ПрАТ «Тернобуддеталь»                                                       Є.В. Сидій 

 


