Повідомлення акціонерів
Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»
про виплату дивідендів
Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАЗИС», які відбулися 14.04.2016
року, було прийняте наступне рішення:
«1. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 0,37548 грн. (250,32 %
до номінальної вартості).
2. Дивіденди виплатити у наступні строки:
* початок виплати - 01.06.2016р.
* закінчення виплати - 30.06.2016р.».
При виплаті дивідендів згідно діючого законодавства утримується 5%
податку на доходи та 1,5% військового збору за рахунок суми дивідендів. Після
утримання податків розмір дивідендів на 1 акцію складає 0,35 грн.
Рішенням засідання наглядової ради ПАТ «БАЗИС» від 20.04.2016 року
визначена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
- 10.05.2016 року.
У разі відчуження акціонером товариства належних йому акцій після 10
травня 2016 року, але раніше дати фактичної виплати дивідендів, право на
отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної в переліку осіб, що мають
право на отримання дивідендів, складеному станом на 10.05.2016 року.
Встановлено наступний порядок виплати дивідендів:
- згідно частини 5 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 року, № 514-УІ для виплати дивідендів товариство в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує
дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у
Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
- Центральний депозитарій на підставі Розпорядження від ПАТ «БАЗИС»
переказує отримані від товариства кошти на рахунок депозитарної установи ПАТ «ПОЛІКОМБАНК».
- депозитарна установа (ПАТ «ПОЛІКОМБАНК»), в якій акціонер
товариства відкрив власний рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного
між таким акціонером (депонентом) і депозитарною установою договору про
обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру
шляхом перерахування на вказаний акціонером рахунок або сплати іншим
способом.
- власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з
товариством, дивіденди виплачуються відповідно до умов договору з ПАТ
«ПОЛІКОМБАНК».
Нагадуємо, що згідно п. 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну
систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані,
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з
нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарній установі.»

Для отримання дивідендів акціонеру, який уклав договір про обслуговування
рахунка в цінних паперах з ПАТ «ПОЛІКОМБАНК», необхідно звернутись до
30.06.2016 року до економіста з обслуговування фізичних осіб у холі ПАТ
«ПОЛІКОМБАНК» за адресою: м.Чернігів, вул.О.Молодчого, 46. Графік роботи
відділення: робочі дні - з 9.00 до 17.00; субота, неділя - вихідні.
Для отримання дивідендів акціонеру, яким не було укладено з депозитарною
установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені або не здійснено переказ прав на цінні папери на свій
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, необхідно
звернутись до 30.06.2016 року до відділення ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» за адресою:
Готель "Україна", проспект Миру, 33 (кабінет №4 або №1). Графік роботи
відділення: робочі дні - з 9.00 до 16.00; субота, неділя - вихідні.
Дивіденди виплачуються акціонеру особисто за наявності документів,
що посвідчують особу (паспорта та облікової картки платника податків з
ідентифікаційним номером).
Для уточнення достовірності вказаних паспортних даних в реєстрі ПАТ
«ПОЛІКОМБАНК», дій при необхідності пред'явлення додаткових документів
для отримання дивідендів, отримання дивідендів минулих років, які не були
одержані акціонером, отримання інформації стосовно відкриття рахунків в цінних
паперах прохання звертатись за наступними контактними телефонами:
Глухенька Анастасія Андріївна - (0462) 915-911,
Сапон Олена Іванівна - (0462) 649-236,
Гутник Людмила Петрівна - (0462) 915-908.
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