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Kielet ja käännössuunta  
 ukrainasta suomeen  
   
   

Aihepiiri (aukt3)   
 talouselämä 

 
 
Käännöstehtävä 
 Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös  
 
 Lähde: Yksityinen asiakirja 

 
 Julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestys 

 
Käännöksen käyttötarkoitus  

      Viranomaisia, yhtiön omistajia ja muita sidosryhmiä varten 

 

 

 

  
 
 
 
 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 
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5.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 

- здійснюються виплати дивідендів;  

- створюється та поповнюється резервний капітал; 

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки). 

/- - -/ 

5.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 

5.4.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких 

зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  

5.4.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного 

року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства 

у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення 

про виплату дивідентів. 

5.4.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається  

Загальними зборами Товариства.  

5.4.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату 

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 

виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 

простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами 

про виплату дивідендів. 

5.4.6. Перелік осіб, яки мають право на отримання дивідендів, складаєсться в порядку, 

встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

5.4.7. Товариство простим листом або шляхом вручення повідомлення під розпис 

повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та 

строк їх виплати. 

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями 

Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за 

простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває 

Товариство. 

5.4.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, 

право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

/- - -/ 


