Повідомлення про виплату дивідендів.
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00220477)
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 20.01.2017 (протокол № 9) було
прийнято наступне рiшення про виплату дивiдендiв:
1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi у 2015 роцi, з урахуванням Закону України «Про управлiння
об’єктами державної власностi» та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2016
року № 228 «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у
2015 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави»,
наступним чином:
- 75 % – до фонду виплати дивiдендiв, у тому числi на державну частку у розмiрi 85125,00 грн;
- 5% – на формування резервного капiталу;
- 20 % – на провадження iнiцiативної наукової i науково-технiчної дiяльностi, фiнансування
iнновацiй та розширення власної матерiально-технiчної бази.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк
у розмiрi 170 250 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рiшення Товарист-вом було
здiйснено вiдрахування вiд чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуван-нi та
сплатi дивiдендiв на державну частку.
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну сис-тему
України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
У зв’язку з цим на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 24.02.2017 № 96)
прийнято наступне рiшення:
1. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за
результатами дiяльностi товариства у 2015 роцi – 31.03.2017.
2. Затвердити розмiр дивiдендiв на 1 акцiю - 0,00378 грн.
3. Встановити строк виплати дивiдендiв з 03.04.2017 по 20.07.2017 через депозитарну систему
України.
4. Нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити не пiзнiше 20.07.2017 в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, у розмiрi, визначеному рiшенням позачергових загальних зборiв ПАТ «ВНДIАЕН» вiд 20 сiчня 2017 року (протокол № 9).
5. Протягом 10 днiв iз дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк
їх виплати шляхом розмiщення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Товариства.

