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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок нарахування і виплати дивідендів у 

публічному акціонерному товаристві “Новоград-Волинський хлібозавод” 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Акціонер публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинський 

хлібозавод”   (далі - АТ)  має  право на одержання частини прибутку АТ у вигляді 

дивіденду. 

1.2. Дивіденд - частина прибутку АТ, що виплачується у вигляді доходу на 

акцію. 

1.3. Дивіденди на просту акцію можуть виплачуватися тільки в тому разі, якщо 

АТ за підсумками діяльності протягом року, за який мають сплачуватись дивіденд, 

одержало прибуток. 

1.4. Пропозиції стосовно розподілу прибутку погоджуються Наглядовою радою 

та підлягають затвердженню на Загальних зборах акціонерів АТ згідно з чинним 

законодавством, Статутом АТ, та внутрішніми нормативними документами. 

1.5. Прийняття загальними зборами акціонерів АТ рішення про сплату 

дивіденду означає, що дивіденд АТ оголошено. 

1.6. На підставі аналізу результатів діяльності АТ у звітному році та 

перспективного плану розвитку АТ Наглядова рада АТ готує рекомендації на  

загальних зборах акціонерів щодо розміру дивідендів, які будуть виплачуватися. 

1.7. Виплата дивідендів по простих акціях не є зобов’язанням АТ  перед 

акціонерами. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення взагалі не 

виплачувати дивіденди за підсумками того чи іншого періоду навіть за наявності 

достатнього прибутку. 
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2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ 

2.1. Дивіденди акціонерам виплачуються один раз на рік за підсумками 

календарного року. 

2.2. На кожну просту акцію товариства нараховується однаковий розмір 

дивідендів. 

2.3. Виплата дивідендів здійснюється протягом 6 місяців з дня проведення 

загальних зборів акціонерів та затвердження результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства за підсумками звітного року. 

2.4. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці 

кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку 

виплати дивідендів. В зв’язку з цим АТ зобов’язане забезпечити складання Переліку 

власників іменних цінних паперів станом на початок строку виплати дивідендів. 

2.5 Виплата дивідендів здійснюється за зазначеним Переліком незалежно від 

можливого пере6ходу права власності на акції протягом усього періоду виплати 

дивідендів. Акціонер, включений до зазначеного Переліку, має право отримати 

дивіденди незалежно від терміну. Протягом якого він був власником акцій. 

2.6 Дивіденд виплачується акціонерам за вирахуванням відповідних податків. 

Розмір податку, що утримується, визначається чинним законодавством України.   

2.7. Виплата дивідендів здійснюється тільки на оплачені акції. 

 

3. ПРОЦЕДУРА СПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ 

3.1. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів оголошується розмір 

дивідендів на одну  просту акцію і дата початку їх виплати акціонерам. 

3.2. Дата початку виплати дивідендів - це дата, складання переліку осіб, які 

мають право на отримання дивідендів в порядку встановленому законодавством про 

депозитарну систему України. 

3.3. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування Центральному 

депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий в Розрахунковому центрі з 

обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки 

депозитарних установ для їх подальшого переказу депозитарними установами на 

рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим 

договором.   


