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Положення
Про порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товариства
Порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товариства визначаcrься
рiшенням загальних зборiв у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту та
внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
Розподiл прибутку вiдбуваcrься шляхом
створення
та наповнення фондiв
Товариства. Перелiк фондiв, порядок i"x створення i розмiр вiдрахувань до цих фондiв
визначаcrься згiдно з дiючим законодавством i рiшеннями загальних зборiв. За рахунок
чистого прибутку, що залишаcrься в розпорядженнi Товариства:
1) виплачуються дивiденди;
2) накопичу€ться нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).
Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюcrься з чистого прибутку звiтного
року тalабо нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного
товариства у строк, що не перевищу€ шiсть мicяцiв з дня прийняття загальними зборами
.
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Рlшення про виплату дивщендlВ.
Для кожноi" виплати дивiдендiв наглядова рада акцiонерного товариства
встановлю€ дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядок та строк i"xвиплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за простими акцiями, не може передувати датi прийняття рiшення загальними
зборами про виплату дивiдендiв.
Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, склада€ться в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Украi"ни.
Товариство
протягом 20 днiв вiд дати прийняття рiшення про виплату
дивiдендiв
персонально
письмово
простими
або рекомендованими
листами
повiдомля€ Bcix акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, де зазнача€
дату, розмiр, порядок та строк i"x виплати.
Протягом 1О днiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими
акцiями публiчне акцiонерне товариство повiдомля€ про дату, розмiр, порядок та строк
виплати дивiдендiв за простими акцiями фонДову бiржу (бiржi), У бiржовому pe€cтpi якоi'
(яких) перебува€ таке товариство.
У разi вiдчуження акцiонером належних йому акцiй пicля дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати виплати дивiдендiв право
на отримання дивiдендiв залиша€ться в особи, зазначеноi" у такому перелiку.
У разi ре€страцii" акцiй на iм'я номiнального утримувача товариство в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему Украi"ни, самостiйно виплачу€
дивiденди
власникам акцiй або перерахову€ i"x номiнальному утримувачу, який

забезпечуе Ухвиплату власникам акцiй, на пiдставi договору з вiдповiдним номiнальним
утримувачем.
Товариство не мае права приймати рiшення про виплату дивiдендiв та
здiйснювати виплату дивiдендiв за простими акцiями у разi, якщо:
1) звiт про результати розмiщення акцiй не зареестровано у встановленому
законодавством порядку;
2) власний капiтал товариства менший, нiж сума його статутного капiталу,
резервного капiталу та розмiру перевищення лiквiдацiйноУ BapTocTi привiлейованих
акцiй над Ухномiнальною вартiстю.
3) в iнших випадках, встановлених законом.
AIЩioHepHeтовариство не мае права здiйснювати виплату дивiдендiв за
простими акцiями у разi, якщо товариство мае зобов'язання про викуп власних
акцiй у aIЩioHepiB,що голосували проти проти прийняття загальними зборами
.
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Рlшення про злиття, приеднання, подlЛ,перетворення, видIЛ,змшу типу товариства,
та/або вчинення товариством значного правочину, та/або змiну розмiру статутного
кашталу.
Для покриття збиткiв товариства, для виплати дивiдендiв, для збiльшення
статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiУ товариства тощо
Товариство (мае право) створювати резервний капiтал. (Рiшення про необхiднiсть
створення резервного капiталу приймаеться загальними зборами Товариства).
При наявностi вiдповiдного рiшення загальних зборiв резервний
капiтал
створюеться способом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за
рахунок нерозподiленого прибутку у розмiрi не менше п'яти вiдсоткiв вiд чистого
прибутку Товариства. До досягнення встановленого статутом розмiру резервного
капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв вiд
суми чистого прибутку Товариства за piK.
Покриття збиткiв Товариство здiйснюе у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства.
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