“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД
ГР. СОФИЯ
Уведомление за разпределение
на паричен дивидент
Общото събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД,
проведено на 11.08.2014 г. прие предложениeтo на Управителния съвет на дружеството за
разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през финансовата
2013г., както следва:
1.1.От печалбата на дружеството за 2013 г., която като нетен финансов резултат е в
размер на 14 181 833,42 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и
изплатена брутната сума от 13 450 868,20 /тринадесет милиона четиристотин и петдесет
хиляди осемстотин шестдесет и осем цяло и двадесет стотинки/ лева. Брутната сума за
един брой акция от капитала на дружеството е: 1,10 /един лев и десет стотинки/ лева.
1.2.Остатъкът от печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 730 965,22
/седемстотин и тридесет хиляди деветстотин шестдесет и пет цяло и двадесет и две
стотинки/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите
може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от
Търговския закон.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен
депозитар”АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание
на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно
разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Условия и ред за изплащане на дивидентите
1.Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар”АД и клоновете на
„Централна кооперативна банка”АД.
2.Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници,
ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен
депозитар”АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете
на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната.
3.Началната дата на изплащането на дивидента е: 20.10.2014г.;
4.Крайна дата за изплащане на дивидентите е: 11.11.2014 г. /три месеца от датата на
провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 11.08.2014г./.;
5.Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на дружеството.
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