Оформлення та подання заяви здійснюється у відповідності із рішенням Загальних зборів
акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», які відбулися 27 березня 2015р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------До ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
29000 м. Хмельницький вул. Чорновола 120
ЗАЯВА
про обрання способу виплати дивідендів у 2015 році
фізичною особою - акціонером
(заповнювати розбірливим почерком)
1. Прізвище, ім’я, по-батькові: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________.
2 Код платника податку (ідентифікаційний код):
Увага! Якщо фізична особа відмовилась від отримання коду за релігійними мотивами
подаються копії сторінок паспорту із відміткою про таку відмову.
3. Реквізити паспорту: серія _____ номер _____________, дата видачі __________________
найменування органу, що видав паспорт _____________________________________________
________________________________________________________________________________.
4. Адреса реєстрації згідно паспорту:
Область _________________________________________________________________________
Район ___________________________________________________________________________
Населений пункт _________________________________________________________________
Вулиця (провулок, шосе, узвіз, тощо) ________________________________________________
Номер будинку _________________ Корпус_________________ Номер квартири ___________
5. Адреса для листування:
Поштовий індекс _________________________________________________________________
Область _________________________________________________________________________
Район ___________________________________________________________________________
Населений пункт _________________________________________________________________
Вулиця (провулок, шосе, узвіз, тощо) ________________________________________________
Номер будинку _________________ Корпус_________________ Номер квартири ___________
6. Номер телефону: _______________________________________________________________
7. Адреса електронної пошти: _____________________________________________________
8. Відмітка про намір скористатись умовами міжнародних угод про уникнення подвійного
оподаткування (для нерезидентів):
ТАК
НІ
Необхідне відмітити проставивши відмітку: « + » або « √ »

9. Відомості про обраний спосіб виплати дивідендів:
Напроти обраного способу проставити відмітку: « + » або « √ »
Спосіб № 1
шляхом перерахування дивідендів Центральному депозитарію для зарахування на
рахунок депозитарної установи з метою їх подальшого переказу на особовий рахунок
акціонера в цій установі
Найменування депозитарної установи, в якій акціонер має рахунок ________________________
__________________________________________________________________________________
Код депозитарної установи __________________________________________________________
Номер рахунку акціонера в депозитарній установі _______________________________________
Інша інформація ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Спосіб № 2
шляхом перерахування дивідендів на рахунок акціонера в банківській установі
Найменування банку, в якому акціонер має рахунок _____________________________________
__________________________________________________________________________________
МФО _____________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ банку ________________________________________________________________
Номер розрахункового рахунку акціонера в банку_______________________________________
Інша інформація ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Спосіб № 3
Шляхом виплати дивідендів готівкою через касу Товариства
Увага! Згідно рішення Загальних зборів виплата дивідендів готівкою здійснюється за умови,
якщо розмір суми до виплати інших платежів не перевищує ______________________ гривень.
10. Додаткова інформація: (вказується за бажанням акціонера): _________________________
___________________________________________________________________________________
11. Дата заповнення заяви:
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.

2

0

1

5

12. Підпис акціонера або уповноваженої особи акціонера: ______________________________
Якщо заява підписується уповноваженою особою акціонера додатково до заяви додається
нотаріально посвідчена копія документу, що підтверджує повноваження представника.
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в заяві несе особа, яка підписала заяву.

