
Повщомлення про виникнення особливо"!* шформацм (шформаци про шотечш 
цшш папери, сертиф'кати фонду операцш з нерухомютю) ем'тента 

(для опубгпкування в офщмному друкованому виданн!) 

I. Загальш вщомосл 

1. Повне найменування ем'тента ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ» 

2. Код за СДРПОУ 00190977 
3. Mic-цезнаходження УкраТна, Дн1пропетровська обл., м. Кривий 

Pir, 50066 
4. М'жмюький код, телефон та факс (056) 410-53-01, (0564) 51-32-82 
5. Електронна поштова адреса cqk@metinvestholdinq.com 
6. Адреса сторнки в мереж! Ытернет, яка 
додатково використовуеться емнентом 
для розкриття Ыформацм 

http://cqok. metinvestholdinq.com/ru/about/info 

7. Вид особливо! тформацп вщповщно до 
вимог глави 1 розд'лу III Положения 

BiflOMOCTi про прийняття р1шення про 
виплату дивщенд1в 

II. Текст повщомлення 

На пщстав1 р1шення позачергових Загальних збор1в акцюнер!в ПРИВАТНОГО 
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБ1НАТ" (дал1 - ПРАТ «ЦГЗК» або Товариство) (протокол № 2 вщ 21.12.2016 року) 
про виплату дивщенд1в Наглядовою радою Товариства (протокол №209 вщ 
21.12.2016р.) прийнято ршення про встановлення дати складення перелку oci6, яю 
мають право на отримання дивщенд1в, порядок та строк Тх виплати. 
Дата прийняття позачерговими Загальними зборами Товариства ршення про виплату 
дивщенд!в - 21 грудня 2016 року. Дата складення nepeniKy oci6, яю мають право на 
отримання дивщещп'в - 06 с1чня 2017 року. Po3Mip дивщенд1в, що пщлягають виплат! 

ф вщповщно до pimeHHfl Загальних 36opiB - 4 913 987 000,00 грн. (чотири м'льярди 
дев'ятсот тринадцять мтьйон1в дев'ятсот в1амдесят ciM тисяч гривень 00 котйок) (на 1 
(одну) просту акц1ю нараховуеться сума дивщенд1в у po3Mipi 4,141561 грн.). Строк 
виплати дивщенд1в - з 17.01.2017 року по 20.06Г2017 року (включно). Cnoci6 виплати 
дивщенд1в - безпосередньо акц1онерам. Порядок виплати дивщенд1в - дивщенди 
виплачуються в грошовм форм1 шляхом направления дивщенд!в у повному обсяз1 
безпосередньо акцюнерам зпдно з перел1ком oci6, яю мають право на отримання 
дивщенд1в, складеним станом на 06.01.2017 року, вщповщно до юлькост1 належних !м 
акц1й на дату складення nepeniKy. 

Шдпис 

1. Особа, зазначена нижче, пщтверджуе£юстов!рнють 1нформацм, що 
мютиться у повщомленн1, та визнае, що в о ^ ^ 5 ^ ^ ^ и д п о в щ а л ь н ! с т ь згщно i3 
законодавством. 

2. Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК»( Д.В.Шевчик 

22.12.2016р. 
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