До уваги акціонерів ПАТ “ЦГЗК”!
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЦГЗК", що відбулися 19 квітня 2012 року, прийняте рішення про
виплату дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
Розмір прибутку за результатами 2011 року, що спрямовується на виплату дивідендів, складає
2 503 912 000,00 грн. Розмір дивідендів на одну акцію складає 2,1367 грн..
У відповідності до рішення зборів датою початку строку виплати дивідендів є 24 квітня 2012 року, датою
закінчення строку виплати дивідендів є 18 жовтня 2012 року.
Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 19 квітня 2012 року.
Загальними зборами затверджений наступний 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.
Акціонерам – юридичним особам виплата дивідендів здійснюється шляхом безготівкового
перерахування коштів на рахунок на підставі «Заяви про виплату дивідендів юридичній особі», яка повинна
містити всі реквізити, необхідні для перерахування дивідендів, а саме:
- найменування акціонера;
- адреса (юридична та поштова) (для нерезидентів – також країна реєстрації), телефон, тел./факс,
контактна особа;
- код ЄДРПОУ (для нерезидентів – реєстраційний номер банківського/торговельного/судового реєстру
країни реєстрації);
- банківські реквізити одержувача (для нерезидентів – додатково банківські реквізити в Україні та валюту
платежу);
- інші дані про акціонера, які необхідні для виплати дивідендів та передбачені чинним законодавством
України.
Акціонери - юридичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод
про запобігання подвійного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий уповноваженим
органом держави реєстрації оригінал або примірник нотаріально завіреної копії документу, що підтверджує
податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо - цей документ має бути виданий за
формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та
перекладений українською мовою відповідно до вимог законодавства України згідно з п.103.5 ст. 103
Податкового Кодексу України) акціонера протягом 2012 року.
Акціонери – юридичні особи, що є нерезидентами України, які бажають отримати дивіденди в іноземній
валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в
закордонних банках мають, також, подати оригінал виписки про стан рахунку акціонера у цінних паперах на
дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана керівником юридичної особи із відбитком печатки
(для нерезидентів – відбиток печатки проставляється за наявності) або іншою уповноваженою особою, яка діє на
підставі окремої довіреності, договору про управління активами тощо, примірники яких, завірені належним
чином у відповідності до вимог чинного законодавства, мають бути надані Товариству під час подання заяви про
виплату дивідендів.
З питань, пов’язаних з виплатою дивідендів, звертайтеся за адресою: 50066, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, ПАТ "ЦГЗК", корпоративний відділ.
Телефони для довідок: (056)406-72-00, 406-72-19, 406-83-14.
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Дивіденди виплачуються акціонерам за умови повної відповідності відомостей про акціонера в
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ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМИ-ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ:
Кожний акціонер може отримати дивіденди одним з наступних способів:
1.
Шляхом перерахування на особистий рахунок акціонера у будь-яке відділення банку на
території України.
Для перерахування дивідендів акціонеру необхідно надати на адресу: ПАТ "ЦГЗК", м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., 50066 Україна) наступні документи:
1. Заяву на перерахування дивідендів, підписану особисто акціонером (зразок додається).
2. Ксерокопію паспорту (сторінки 1, 2, 5, 11-13) акціонера.
3. Ксерокопію ідентифікаційного номеру 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 в касі відділення №6 ПАТ «ПУМБ» (особисто або за довіреністю, оформленою в
установленому законодавством порядку) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19в
(щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці з 10-00 до 15-00 години (обідня перерва – з 13-00 до 14-00 год.)).
Для отримання дивідендів необхідно мати:
1. Оригінал паспорту акціонера (довіреної особи).
2. Ксерокопію ідентифікаційного номеру акціонера в 2-х екз..
3. У разі змін в особистих даних акціонера - підтвердження про внесення змін у реквізити рахунку в
цінних паперах у Зберігача.
4. Довіреність та копія паспорту довіреної особи – у разі оформлення довіреності на отримання
дивідендів.


Видача дивідендів акціонерам, яким не виповнилося 16 років, здійснюється в наступному порядку:
- акціонер, якщо він досяг 14 років, отримує дивіденди самостійно в присутності обох батьків або одного з батьків та
письмової згоди другого з батьків, при наявності оригіналу свідоцтва про народження, ксерокопії ідентифікаційного номеру
(в 2-х екз.) та оригіналів паспортів батьків;
- дивіденди акціонера, вік якого не досяг 14 років, отримує один з батьків в разі наявності письмового дозволу другого з
батьків або в присутності обох батьків, при наявності оригіналу свідоцтва про народження, ксерокопії ідентифікаційного
номеру (в 2-х екз.) та оригіналів паспортів батьків.

3. Шляхом перерахування на зарплатний рахунок акціонерам, що є працівниками ПАТ «ЦГЗК».
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Генеральному директору ПАО «ЦГОК»

Тимошенко П.Г.
акционера ___________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей) по адресу: _____________
_______________________________________

З А ЯВ Л Е Н И Е
Прошу перечислить причитающиеся мне дивиденды по итогам
деятельности ПАО «ЦГОК» в 2011 году на следующие банковские реквизиты:
Получатель: ___________________________________________
(наименование учреждения банка или Ф.И.О. акционера)

ЕГРПОУ:

___________________________________________
(ЕГРПОУ банка или ИНН физического лица )

МФО банка: ____________________________________________
Р/сч.:

____________________________________________

№ лицевого (карт.) счета _________________________________
(при наличии)

«____» ___________ 2012 г.

___________________
ПОДПИСЬ

№ телеф. операциониста банка: ______________________
контактный № телеф. акционера: ______________________

