
До уваги акціонерів ПАТ “ПІВНГЗК” 
 

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК» які відбулися 19 квітня 2012 року, прийнято 
рішення про виплату дивідендів в сумі по 2,6741845906 гривень на 1 (одну) акцію та затверджено наступний 
строк і порядок виплати дивідендів за підсумками 2011 року: 
 - дата початку строку виплати дивідендів – 26.06.2012 року; 
 - дата закінчення строку виплати дивідендів – 18.10.2012 року. 
Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 21.06.2012 р.  
Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:  

-  акціонерам – юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на 
банківський рахунок  пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку; 
-  акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або 
готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку; 
-  акціонерам – юридичним та фізичним особам, що є  нерезидентами України, дивіденди 
виплачуються  або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні 
рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за 
офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів 
пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку. 

 
Дивіденди виплачуються акціонерам, за умови повної відповідності відомостей про акціонера в 

облікових реєстрах, складених на 21.06.2012р. та у документах акціонера, що посвідчують його особу 
(паспорт, ідентифікаційний номер).  

Особа, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на отримання 
дивідендів – депозитарій ПРАТ «ВДЦП» (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, графік прийому клієнтів:  з 
понеділка по четвер з 9-30 до 17-30, у п’ятницю з 9-30 до 16-30). 

 
ЗАГАЛЬНИЙ  ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ: 

Кожний акціонер може отримати дивіденди одним з наступних способів: 
1. Перерахувати на особистий рахунок акціонера у будь-яке відділення банку на території України.  
Для перерахування дивідендів, акціонеру необхідно надати на адресу: ПАТ "ПІВНГЗК", м.Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл., 50079 Україна) наступні документи: 
1. Заяву на перерахування дивідендів підписану особисто акціонером (з зазначенням контактного 

телефону).  
2. Ксерокопію паспорту (сторінки 1, 2,5, 11-13) акціонера. 
3. Ксерокопію ідентифікаційного коду акціонера. 
4. Довідку банку про відкритий рахунок для перерахування дивідендів. 
5. У разі змін в особистих даних - підтвердження про внесення змін у реквізити рахунку в цінних паперах у 

Зберігача. 
2. Безпосередньо у касі Палацу культури та творчості ПАТ "ПІВНГЗК" у дні видачі (особисто або за 

відповідно оформленою довіреністю), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Маршака,1-в. 
Для отримання дивідендів необхідно мати: 
1. Ксерокопію паспорту (сторінки 1, 2,5, 11-13) акціонера. 
2. Ксерокопію ідентифікаційного коду акціонера. 
3. У разі змін в особистих даних - підтвердження про внесення змін у реквізити рахунку в цінних паперах у 

Зберігача. 
4. Довіреність та копії паспорту та ідентифікаційного коду акціонера-довірителя – у разі оформлення 

довіреності на отримання дивідендів. 
 Звертаємо увагу, що перерахування нарахованих сум дивідендів за заявою акціонера здійснюється за  

кошти акціонера. 

 Отримати додаткову консультацію Ви можете за телефонами бюро з корпоративних питань 
юридичного відділу ПАТ “ПІВНГЗК” /0564/ 39-63-58, 39-64-17, 39-73-15.  

 
ПАТ «ПІВНГЗК»   

 


