Шановний акціонере
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»!
(код за ЄДРПОУ 00191000)
Місцезнаходження: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Товариство), що відбулися 05 березня 2021 року, прийнято рішення про
виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік із розрахунку 5,30244 грн. на одну просту акцію.
Розмір дивідендів вказаний без урахування податків, які сплачуються згідно діючого законодавства.
Виплата дивідендів повинна бути здійснена у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття
Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Датою складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів, є 26 березня 2021 року.
Виплата дивідендів здійснюється в наступному порядку :
- 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 26 березня 2021
року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. З метою захисту прав акціонерів та
уникнення неефективних витрат Товариства в процесі виплати дивідендів, здійснювати їх виплату шляхом переказу
відповідних сум усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові
рахунки акціонерів та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів після актуалізації (уточнення) необхідної
інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений Наглядовою радою
Товариства для виплати дивідендів. Уточнення інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами
відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви із зазначенням реквізитів для виплати дивідендів.
- акціонерам - юридичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній
грошовій одиниці – гривні, на підставі письмового звернення акціонера, шляхом перерахування коштів на їх грошові
рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві акціонера;
- акціонерам - фізичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній грошовій
одиниці – гривні, на підставі письмового звернення акціонера, шляхом перерахування коштів на його грошовий
рахунок або поштовим переказом, банківські реквізити або поштова адреса якого зазначені в письмовій заяві акціонера;
- акціонерам - фізичним особам, що є працівниками Товариства, дивіденди виплачуються в національній
грошовій одиниці – гривні, шляхом перерахування коштів на їх зарплатні рахунки в АТ «АЛЬФА-БАНК», код банку
300346, або на зарплатні рахунки, відкриті в інших банках;
- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються в
іноземній валюті, за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленому Національним банком
України на день здійснення платежу (у разі виплати дивідендів за рахунок власної валюти), або за фактичним курсом
купівлі відповідної іноземної валюти (у разі виплати дивідендів за рахунок придбаної валюти), на підставі письмових
звернень акціонерів, на їх грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві акціонера та/або в
національній валюті, на підставі письмового звернення акціонера, на інвестиційний рахунок, банківські реквізити якого
зазначені в письмовій заяві акціонера. Виплата дивідендів в іноземній валюті акціонерам - юридичним та фізичним
особам, що є нерезидентами України, буде здійснюватися з урахуванням обмежень, встановлених чинним
законодавством України;
- виплата дивідендів іншим особам, що мають право на отримання дивідендів, здійснюється на підставі
письмової заяви та за умови отримання оригіналів або засвідчених належним чином копій документів, які
підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (виписка про операції з цінними паперами про перехід права
власності на цінні папери в процесі успадкування чи правонаступництва, копія свідоцтва про право на спадщину або
документів, що підтверджують правонаступництво, тощо);
- для отримання дивідендів акціонер повинен звернутися з письмовою заявою до АТ «ПІВДГЗК». Зразки заяв
та перелік документів, що повинні до них додаватись, будуть розміщені на веб-сайті Товариства за посиланням:
http://www.ugok.com.ua у розділі «Матеріали» - «Для акціонерів».
- у разі повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно з його заявою на грошовий рахунок або
поштовим переказом, такі кошти виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему України.
У разі повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно з його заявою на грошовий рахунок або
поштовим переказом, такі кошти виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему України.
Консультації акціонерам з питань виплати дивідендів можна отримати за тел. (056) 407-73-59, 407-74-95,
відповідальна особа: в.о. начальника відділу корпоративних відносин та власності Дремлюга Тетяна Вячеславівна.
АТ «ПІВДГЗК»

