ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
14.09.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
21092
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор
Скачков Андрій Анатолійович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку.
8. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
Акціонерне товариство
Дніпропетровська область 50079 місто Кривий Ріг 00191023
+380564006309 +380564007062
sergey.stepashkin@metinvestholding.com

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
№DR/00002/ARM

реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

№ DR/00001/APA
21676262
Україна
№ DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

15.09.2021
(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№
з/п

1

Розмір
дивіденді
Дата
в, що
вчиненн підлягаю
я дії
ть
виплаті,
грн
2
3
14.09.202 18131007
1
36.86

Розмір
дивіденді
в на одну
акцію,
грн.

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

4
5
6
0.7819039
1
29.09.2021 - 13.03.2022
безпосередньо акціонерам
346
Зміст інформації:
На підставі рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далі – ПРАТ «ПІВНГЗК» або Товариство) (рішення № 3 вiд
13.09.2021 року) про виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства (протокол № 429 вiд 14.09.2021 року)
прийнято рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядок та строк їх виплати. Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення
про виплату дивідендів – 13.09.2021 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
– 29.09.2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплатi відповідно до рішення єдиного акціонера ПРАТ
«ПІВНГЗК»: - Нерозподілений прибуток Товариства за результатами діяльності за 2016 рік, у розмірі 1 813 100
736,86 гривень (один мільярд вісімсот тринадцять мільйонів сто тисяч сімсот тридцять шість гривень 86 копійок).
На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 0,7819039346 гривень. Строк виплати дивідендів
– з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року (включно). Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок
виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі
безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на
29 вересня 2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку; акціонерам –
юридичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються в національній грошовій одиниці на їх
грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві акціонера. На підставі письмового
звернення акціонера – нерезидента України виплата дивідендів йому може бути здійснена в іншій валюті, при
цьому сума до виплати в такій валюті буде визначатися, виходячи з офіційного курсу Національного банку України
відповідної валюти до гривні на дату здійснення виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів з власної валюти)
або виходячи з курсу купівлі такої виплати (у разі виплати дивідендів з придбаної валюти).
14.09.202 64418261 2.7780526 29.09.2021 - 13.03.2022
2
безпосередньо акціонерам
1
56.81
0106
Зміст інформації:
На підставі рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далі – ПРАТ «ПІВНГЗК» або Товариство) (рішення № 3 вiд
13.09.2021 року) про виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства (протокол № 429 вiд 14.09.2021 року)
прийнято рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

порядок та строк їх виплати. Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення
про виплату дивідендів – 13.09.2021 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
– 29.09.2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплатi відповідно до рішення єдиного акціонера ПРАТ
«ПІВНГЗК»: -Нерозподілений прибуток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік, у розмірі 6 441 826
156,81 гривень (шість мільярдів чотириста сорок один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч сто п’ятдесят шість
гривень 81 копійка). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 2,77805260106 гривень.
Строк виплати дивідендів – з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року (включно). Спосіб виплати дивідендів –
безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом
направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на
отримання дивідендів, складеним станом на 29 вересня 2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на
дату складання переліку; акціонерам – юридичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються
в національній грошовій одиниці на їх грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві
акціонера. На підставі письмового звернення акціонера – нерезидента України виплата дивідендів йому може бути
здійснена в іншій валюті, при цьому сума до виплати в такій валюті буде визначатися, виходячи з офіційного курсу
Національного банку України відповідної валюти до гривні на дату здійснення виплати дивідендів (у разі виплати
дивідендів з власної валюти) або виходячи з курсу купівлі такої виплати (у разі виплати дивідендів з придбаної
валюти).
14.09.202 82110355 3.5410283 29.09.2021 - 13.03.2022
3
безпосередньо акціонерам
1
71.63
00344
Зміст інформації:
На підставі рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далі – ПРАТ «ПІВНГЗК» або Товариство) (рішення № 3 вiд
13.09.2021 року) про виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства (протокол № 429 вiд 14.09.2021 року)
прийнято рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядок та строк їх виплати. Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення
про виплату дивідендів – 13.09.2021 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
– 29.09.2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплатi відповідно до рішення єдиного акціонера ПРАТ
«ПІВНГЗК»: - Нерозподілений прибуток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік, у розмірі 8 211 035
571,63 гривень (вісім мільярдів двісті одинадцять мільйонів тридцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 63
копійки). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 3,541028300344 гривень. Строк
виплати дивідендів – з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року (включно). Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо
акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення
дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання
дивідендів, складеним станом на 29 вересня 2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату
складання переліку; акціонерам – юридичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються в
національній грошовій одиниці на їх грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві
акціонера. На підставі письмового звернення акціонера – нерезидента України виплата дивідендів йому може бути
здійснена в іншій валюті, при цьому сума до виплати в такій валюті буде визначатися, виходячи з офіційного курсу
Національного банку України відповідної валюти до гривні на дату здійснення виплати дивідендів (у разі виплати
дивідендів з власної валюти) або виходячи з курсу купівлі такої виплати (у разі виплати дивідендів з придбаної
валюти).
14.09.202 15061717 6.4954010 29.03.2022 - 13.03.2021
4
безпосередньо акціонерам
1
846.83
58996
Зміст інформації:
На підставі рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далі – ПРАТ «ПІВНГЗК» або Товариство) (рішення № 3 вiд
13.09.2021 року) про виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства (протокол № 429 вiд 14.09.2021 року)
прийнято рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядок та строк їх виплати. Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення
про виплату дивідендів – 13.09.2021 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
– 29.09.2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплатi відповідно до рішення єдиного акціонера ПРАТ
«ПІВНГЗК»: - Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності за перше півріччя 2021 року, у
розмірі 15 061 717 846,83 гривень (п’ятнадцять мільярдів шістдесят один мільйон сімсот сімнадцять тисяч вісімсот
сорок шість гривень 83 копійки) в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021
році. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 6,495401058996 гривень. Строк виплати
дивідендів – з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року (включно). Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо
акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення
дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання
дивідендів, складеним станом на 29 вересня 2021 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату
складання переліку; акціонерам – юридичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються в
національній грошовій одиниці на їх грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві
акціонера. На підставі письмового звернення акціонера – нерезидента України виплата дивідендів йому може бути
здійснена в іншій валюті, при цьому сума до виплати в такій валюті буде визначатися, виходячи з офіційного курсу
Національного банку України відповідної валюти до гривні на дату здійснення виплати дивідендів (у разі виплати
дивідендів з власної валюти) або виходячи з курсу купівлі такої виплати (у разі виплати дивідендів з придбаної
валюти).

