Повщомлення про виникнення особливоУ шформацн (шформацн про шотечш
n i H H i папери, сертифжати фонду оперший з нерухомктю) емггента
(для опублкування в офщшному друкованому виданш)

I. Загальш вщомост1

1. Повне найменування ем1тента

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГА
ЧУВАЛЬНИЙ
КОМБШАТ"

2. Код за еДРПОУ

00190977

3. Мюцезнаходження

50066, м.Кривий Pir, -

4. М1жм1ський код, телефон та факс

(056) 410-53-01 (0564) 51-32-82

5. Електронна поштова адреса

cgk@metinvestholding.com

6. Адреса сторшки в мереж! 1нтернет,
яка додатково використовуеться
ем!тентом для розкриття шформацн

http: //cgok. metinvestholding. com/ru/about/info

7. Вид особливо!' шформацн

Вщомооп про прийняття р1шення про виплату дивщещцв

II. Текст повщомлення
На шдстав! ршення pinHHX Загальних зборкз акцюнер1в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ" (дал! - ПРАТ
«ЦГЗК» або Товариство) (протокол № 1 вщ 19.04.2017 року) про виплату дивщещцв Наглядовою
радою Товариства (протокол №228 вщ 10.05.2017р.) прийнято р1шення про встановлення дата
складення перелшу oci6, як1 мають право на отримання дивщещцв, порядок та строк !'х виплати.
Дата прийняття р!чними Загальними зборами Товариства р1шення про виплату дивщенд1в - 19 кв1тня
2017 року. Дата складення перелшу oci6, яю мають право на отримання дивщещцв - 24 травня 2017
року. Po3Mip дивщещцв, що шдлягають виплат! вщповщно до ршення Загальних збор!в - 1 665 000
000,00 грн. (один мшьярд ппстсот ш1стдесят п'ять мшьйошв гривень 00 коп!йок) (на 1 (одну) просту
акщю нараховуеться сума дивщещцв у po3Mipi 1,40327994 грн.). Строк виплати дивщещцв - з
04.06.2017 року по 18.10.2017 року (включно). Cnoci6 виплати Дивщещцв - безпосередньо акщонерам.
Порядок виплати дивщещцв - дивщенди виплачуються в грошовш форм! шляхом направления
дивщещцв у повному обсяз! безпосередньо акщонерам згщно з перелшом oci6, яю мають право на
отримання дивщещцв, складеним станом на 24.05.2017 року, вщповщно до кшькост! належних !'м
акцш на дату складення перел1ку.

III. Пщпис
1. Особа, зазначена нижче, пщтверджуе д о ;- oeipHicTb !нформац!!', що мютиться у повщомленн1, та
нодавством.
визнае, що вона несе вщповщальшсть згцща 13
2. Найменування посади
Генеральний директор

Шевчик Дмитро Володимирович
(1н1щали та пр1звище кер1вника)

