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1. Загальні положення
1.1. Акціонер відкритого акціонерного товариства “Пресмаш ”( далі - АТ) має право на
отримання частини прибутку АТ у вигляді дивіденду.
1.2. Дивіденд - частина прибутку АТ, що виплачується у вигляді доходу на акцію.
1.3. Дивіденд по простих акціях може виплачуватися тільки в тому випадку, якщо АТ за
підсумками діяльності у році, за який має сплачуватись дивіденд, отримало прибуток.
1.4. Пропозиції щодо розподілу прибутку готуються Правлінням та підлягають
затвердженню на Загальних зборах акціонерів АТ згідно з Положенням про розподіл і
використання прибутку.

2. Загальні правила про сплату дивідендів
2.1. Періодичність сплати дивідендів визначається у проспекті емісії акцій.
2.2. Рішення про сплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів АТ за
поданням Правління.
2.3. Прийняття Загальними зборами акціонерів АТ рішення про сплату дивіденду
означає, що дивіденд АТ об’явлений.
2.4. Сплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку та залежить від результатів
господарської діяльності Товариства.При наявності прибутків по підсумках роботи
підприємства за рік не менше 10 відсотків від чистого прибутку Товариства направляти на
дивіденди. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності
сплати дивідендів на прості іменні акції за результатами календарного року.
2.5. Дивіденд, що сплачується за підсумками року, затверджується Загальними зборами
акціонерів, однак його розмір не може бути більшим розміру, запропонованого Правлінням за
погодженням із Спостережною Радою АТ. Збори можуть змінити його тільки в бік зменшення.
2.6. Спостережна Рада АТ дає рекомендації щодо розміру дивіденду, що сплачується,
на підставі аналізу результатів діяльності АТ у звітному році та прийнятого у АТ
перспективного плану розвитку АТ.
2.7. Сплата дивідендів по простих акціях не є зобов’язанням АТ перед акціонерами.
Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення не сплачувати дивіденд за підсумками
календарного року зовсім, навіть за наявності достатнього прибутку.

3. Процедура сплати дивідендів
3.1. Правління на підставі рішення Загальних зборів акціонерів оголошує розмір
дивіденду і дату початку його сплати акціонерам, а також дату проведення дивідендного
перепису.
3.2. Дата початку сплати дивіденду - це дата, починаючи з якої акціонери можуть
отримувати гроші способом, який передбачений проспектом емісії акцій або рішенням
Правління АТ.
3.3. Дата проведення дивідендного перепису - це дата, за станом на яку визначається
перелік акціонерів, що мають право на отримання дивідендів.
3.4. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з учасників мають ті
акціонери, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.
3.5. Правління вміщує в засобах масової інформації об”яву про сплату дивідендів з
вказівкою розмірів і дат сплати та дивідендного перепису.
3.6. Правління проводить дивідендний перепис на підставі відомостей реєстру
акціонерів АТ.
3.7. До дивідендної відомості включаються лише акціонери, перехід права власності на
акції яких проведений по реєстру акціонерів на дату перепису.

3.8. Спори з питань включення до дивідендної відомості акціонерів, що надали
реєстратору відповідні документи в період проведення дивідендного перепису, вирішується
Спостережною Радою.
3.9. Дивіденди сплачуються з оголошеної дати на підставі підготовлених відомостей з
урахуванням податку на прибуток по дивідендах.
До початку сплати дивідендів на
розрахунковий рахунок АТ повинна бути необхідна сума грошових коштів.
3.10. Акціонерам - фізичним особам дивіденди сплачуються способом, що визначений у
проспекті емісії акцій або спеціальним рішенням Правління АТ. Може бути передбачене
перерахування їх на рахунки акціонерів у банках, видача готівкою через касу АТ,
перерахування поштовим переказом.
3.11. Акціонери можуть вимагати внесення змін до Статуту АТ, які визначають порядок
сплати дивідендів у АТ або прийняття відповідних рішень Загальними зборами акціонерів.
3.12. Розмір дивіденду оголошується в процентах на одну акцію.
3.13. Дивіденд оголошується у повному розмірі без врахування податків, що
утримуються з акціонерів.
3.14. Якщо сплата дивідендів пов”язана з додатковими витратами, наприклад, зі
сплатою проценту Ощадбанку за перерахування дивідендів акціонерам, такі витрати
здійснюються за рахунок АТ.
3.15. Дивіденд нараховується на акції, що перебувають в обігу, тобто у акціонерів.
3.16. На акції, що викуплені АТ в акціонерів за рахунок власних коштів і є на балансі
АТ, а такожна акції, що були емітовані АТ з метою збільшення статутного фонду, але не
продані, дивіденд не нараховується.
3.17. Дивіденд з не повністю оплачених акцій не нараховується.
3.18. Розмір дивіденду, що виплачується по привілейованих акціях, фіксується в
проспекті емісії з їх випуску. Він визначається у процентах до номінальної вартості акцій і
виплачується власникам привілейованих акцій в безумовному порядку.
3.19. Дивіденд виплачується акціонерам за вирахуванням прибуткового податку. Розмір
податку, що утримується, визначається чинним законодавством України.
3.20. При виплаті дивідендів відомості про здійснення виплати і розміри утриманого
податку передаються податковим органам за місцезнаходженням АТ. Потім вони передаються у
податкову адміністрацію за місцем проживання акціонера.

