Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ

00191023

3. Місцезнаходження

50079, місто Кривий Ріг

4. Міжміський код, телефон та факс

(056) 4006417 (056) 4006912

5. Електронна поштова адреса

sergey.stepashkin@metinvestholding.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далi – ПРАТ
«ПIВНГЗК» або Товариство) (протокол № 2 вiд 24.04.2017 року) про виплату дивiдендiв
Наглядовою радою Товариства (протокол № 265 вiд 10.05.2017 року) прийнято рiшення про
встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати.
Дата прийняття рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату
дивiдендiв – 24.04.2017 року. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв – 24.05.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв – 1 800 000 000,00 грн. (один мiльярд вiсiмсот мiльйонiв гривень нуль
копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмiрi 0,77643 гривень.
Строк виплати дивiдендiв – з 04.06.2017 року по 18.10.2017 року (включно). Спосiб виплати
дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв – дивiденди виплачуються в
грошовiй формi шляхом направлення дивiдендiв у повному обсязi безпосередньо акцiонерам
згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 24.05.2017
року, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату складання перелiку.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
(посада)

Тимошенко Павло Геннадійович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

11.05.2017
(дата)

