
 

Від  "08" 05 .2012                    № 18/01-1101_ 
 

  

Шановний  Акціонер! 

Повідомляємо Вас, про те, що 24.04.2012р.  Загальними Зборами 
ПАТ"Донецькоблгаз" було прийняте рішення  направити долю чистого прибутку звітного    
2011 року у розмірі 4 431 900  грн. на виплату дивідендів, що складає   0,0063677 грн. на 
одну  акцію, Наглядова Рада ПАТ ”Донецькоблгаз” прийняла  рішення: 

1. Встановити 14 травня 2012 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів. 

2. Виплата дивідендів здійснюється з  24.05.2012р.  по  30.11.2012р. Акціонери, які в зазначений 
строк не звернулися за дивідендами та не підтвердили свої реквізити, отримують дивіденди у разі 
звертання після уточнення реквізитів. 

3. Виплата дивідендів здійснюється  за вибором акціонера: банківським переказом на 
розрахунковий рахунок, поштовим переказом. (для акціонерів – юридичних осіб банківським переказом на 
розрахунковий рахунок). Поштовий переказ дивідендів здійснюється за рахунок емітента. 

Акціонери - фізичні особи обов’язково  мають заповнити бланк заяви, який додається в листі 
та відправити на адресу ПАТ ”Донецькоблгаз ” 83050, м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, 23А.  

До бланку заяви додаються: 
копія паспорту 
копія ідентифікаційного коду 
довідка з банку про банківські реквізити акціонера (для банківського переказу)  

Акціонери - юридичні особи направляють  реквізити для перерахування нарахованих 
дивідендів рекомендованим листом на адресу ПАТ ”Донецькоблгаз ” 83050, м.Донецьк,                             
вул. Р.Люксембург, 23А.  

До листа  додаються: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (виписка з єдиного 
державного реєстру ). 

У випадку неможливості ідентифікації акціонера у зв’язку з невідповідністю особистих даних акціонера з 
даними в  переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, виплата дивідендів здійснюється після 
самостійного (акціонером) уточнення власних реквізитів у зберігача. 

 Адреса зберігача: 01010,  м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд.18/29, оф. 14,   ТОВ «ФК «УКРАНЕТ».  
 

        Сума дивідендів до виплати юридичним особам на 1 акцію складає 0,0063677 грн. 

З фізичних осіб на момент сплати дивідендів стягується прибутковий податок у розмірі 
5%, що складає 0,0003184 грн., на 1 акцію,  сума дивідендів до сплати фізичним особам на 1 
акцію становить 0,0060493 грн. 

 

Голова Правління                                                                     М.С.Масс 


