Дивідендна політика
Дивідендна політика АТ «МОТОР СІЧ» ґрунтується на балансі інтересів Товариства та її
акціонерів, на підвищенні інвестиційної привабливості Компанії та її капіталізації, на повазі і
строгому дотриманні прав акціонерів, передбачених чинним законодавством України,
Статутом Товариства та її внутрішніми документами.
Пріоритетним напрямком використання чистого прибутку Товариства після
оподаткування є фінансування програм подальшого розвитку виробництва з метою
збільшення майбутніх грошових потоків, зростання інвестиційної привабливості Товариства, і,
як наслідок, зростання курсової вартості акцій. Крім забезпечення зростання капіталізації
Товариство щорічно направляє частину чистого прибутку на виплату дивідендів і забезпечує
їх стабільне зростання.
АТ «МОТОР СІЧ» планомірно здійснює реконструкцію і технічне переозброєння
діючого виробництва, оновлення верстатного устаткування, придбання технологій і
фінансування робіт з освоєння нових сучасних типів двигунів, підвищення якості вироблених
виробів, що сприяє зростанню прибутку підприємства.
Відповідно до Статуту підприємства виплата дивідендів проводиться з чистого прибутку
звітного року та / або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому загальними зборами
акціонерів АТ «МОТОР СІЧ». Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати відноситься до виключної компетенції
наглядової ради.
Рада Директорів Товариства забезпечує складання переліку акціонерів на певну
наглядовій радою дату згідно з інформацією наданою депозитарієм, який веде облік права
власності на акції Товариства.
Акціонер, включений до зазначеного переліку, має право на отримання дивідендів за
звітний період незалежно від терміну, протягом якого він був акціонером.
Оголошені дивіденди виплачуються в грошовій формі. Розмір дивідендів оголошується з
розрахунку на одну акцію. Дату початку і закінчення виплати дивідендів встановлює
наглядова рада.
На підприємстві розроблена гнучка схема виплати дивідендів акціонерам - фізичним
особам:
- отримання дивідендів у касі заводу в зручний для акціонера час;
отримання
дивідендів
поштовим
переказом;
- отримання дивідендів шляхом перерахування на розрахунковий рахунок акціонера в
банку.
Акціонерам - юридичним особам дивіденди виплачуються шляхом перерахування на
розрахунковий рахунок в банку, після попереднього звернення до відділу цінних паперів для
уточнення банківських реквізитів.
У відділі цінних паперів АТ «МОТОР СІЧ» здійснюється облік нарахованих і виплачених
дивідендів за весь період існування акціонерного товариства. Дивіденди виплачуються за
звітний і попередні періоди, якщо акціонери з тих чи інших причин не отримали їх раніше.
Процес виплати дивідендів регламентується законодавством, Статутом та Положенням про
порядок виплати дивідендів.

