Повідомлення
про порядок виплати дивідендів за простими акціями АСК «Укррічфлот»
Шановні акціонери!
Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати дивідендів за простими акціями
АСК «Укррічфлот» (надалі – Компанія) за результатами роботи Компанії у 2015 році.
1. Підставою для виплати дивідендів є рішення чергових (річних) загальних зборів
акціонерів Компанії від 27 квітня 2016 року.
2. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 01
червня 2016 року.
3. Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію: 0,24 грн.
4. Виплата дивідендів за результатами діяльності АСК «Укррічфлот» у 2015 році
здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними
зборами рішення про виплату дивідендів.
5. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам.
5.1. Виплата дивідендів акціонерам юридичним особам здійснюється шляхом
безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок.
5.2. Виплата дивідендів акціонерам фізичним особам здійснюється за вибором
акціонера шляхом:
- безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок;
- виплати готівкою через касу Компанії.
6. Виплата дивідендів здійснюється тільки за умови отримання Компанією від
акціонера письмової заяви про виплату дивідендів (форма заяви розміщена на офіційному
веб-сайті Компанії: http://ukrrichflot.ua/).
7. Оригінали заяв акціонерів про виплату дивідендів мають бути подані
безпосередньо акціонером (його уповноваженим представником) або надіслані засобами
поштового зв’язку (з приміткою «виплата дивідендів») за адресою: АСК «Укррічфлот»,
04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 у строк не пізніше 31 жовтня 2016 року.
8. Особистий прийом акціонерів з питання подачі заяв про виплату дивідендів та
виплати дивідендів через касу буде проводитися у період з 04 липня 2016 року по 31
жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8.
9. Акціонер – фізична особа для отримання дивідендів має надати Компанії
заповнену заяву про виплату дивідендів, а також завірені власноруч копії паспорта та
довідки про присвоєння податкового номера (реєстраційного номера облікової картки
платника податків).
У випадку невідповідності ідентифікаційних даних акціонера - фізичної особи, які
містяться в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та ідентифікаційних
даних такого акціонера в наданих ним заяві та документах (в тому числі невідповідності
прізвища, імені, по батькові, реквізитів документів, що посвідчують особу, адресних
даних), акціонерам необхідно звернутися до депозитарної установи, в якій відкритий
рахунок у цінних паперах та внести відповідні зміни. Для отримання дивідендів після
внесення змін до анкети рахунку акціонеру необхідно додатково подати примірник
розпорядження про внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах з відміткою
депозитарної установи.
У випадку подання документів для отримання дивідендів представником акціонера
за довіреністю він повинен додатково подати власноруч завірену копію паспорта та
нотаріально засвідчену копію довіреності, що підтверджує повноваження представника.

10. Акціонер – юридична особа для отримання дивідендів шляхом безготівкового
перерахування коштів на банківський рахунок має подати Компанії заяву про виплату
дивідендів, яка повинна містити всі реквізити, необхідні для перерахування дивідендів, а
саме:
- повне найменування акціонера;
- місцезнаходження акціонера (для нерезидентів – країна реєстрації та
місцезнаходження);
- ідентифікаційний код (для нерезидентів – реєстраційний код з торгового
(банківського) реєстру країни реєстрації юридичної особи – нерезидента);
- банківські реквізити одержувача (для нерезидентів - номер інвестиційного рахунку,
назву та МФО банку).
Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана керівником юридичної особи –
акціонера або іншою уповноваженою особою на підставі окремої довіреності, примірник
оригіналу або завіреної копії якої має бути поданий акціонером разом з заявою про
виплату дивідендів. На заяві має бути відбиток печатки юридичної особи (за її наявності).
У випадку невідповідності ідентифікаційних даних акціонера - юридичної особи, які
містяться в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та ідентифікаційних
даних такого акціонера в наданих ним заяві та документах, акціонерам необхідно
звернутися до депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах та
внести відповідні зміни. Для отримання дивідендів після внесення змін до анкети рахунку
акціонеру необхідно додатково подати примірник розпорядження про внесення змін до
анкети рахунку у цінних паперах з відміткою депозитарної установи.
11. Витрати, які виникають при перерахуванні дивідендів (оплата комісійних банку
тощо) провадяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
Виплата дивідендів здійснюється у разі, якщо сума дивідендів, яка призначена для
виплати відповідному акціонеру достатня для покриття витрат Компанії, які виникають
при перерахуванні дивідендів.
Суми податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані
при виплаті дивідендів, сплачуються за рахунок суми дивідендів, призначених для
виплати акціонеру.
12. Всі документи, надані юридичними та фізичними особами – нерезидентами
мають подаватися українською мовою або мовою оригіналу з перекладом на українську
мову, засвідченим нотаріально.
13. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не
нараховуються.
Контактні дані Компанії з приводу виплати дивідендів:
керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044)
492-70-99
З повагою, Наглядова рада АСК «Укррічфлот»

