
 
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІнГЗК", що відбулися 16 березня 2012 року, 

прийняте рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи за 
2011 рік. 

Розмір прибутку за результатами 2011 року, що спрямовується на виплату 
дивідендів, складає 3 358 083 000,00  грн. Розмір дивіденду на одну акцію складає 
1,21686 грн. Дивіденд оголошений в повному розмірі, без урахування податків, які згідно 
діючого законодавства сплачуються акціонерами. 

У відповідності до рішення зборів, датою початку строку виплати дивідендів є 20 
березня 2012 року, датою закінчення строку виплати дивідендів є 15 вересня 2012 року.  

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 
16.03.2012 р. 

Загальними зборами затверджений 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. 

 
Акціонерам – фізичним особам дивіденди будуть виплачуватись на підставі 

поданої заяви з доданням копії паспорту та ідентифікаційного номера. Дивіденди 
акціонерам, що є працівниками ПАТ «ІнГЗК», будуть виплачені шляхом перерахування на 
зарплатний рахунок. Представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену в 
установленому законодавством порядку. Видача дивідендів акціонерам, яким не 
виповнилося 16 років, здійснюється в наступному порядку: 

- акціонер, якщо він досяг 14 років, отримує дивіденди в присутності обох батьків 
або одного з батьків та письмової згоди другого з батьків, при наявності свідоцтва 
про народження, ідентифікаційного коду  та 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 свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду акціонера та 
паспортів батьків. 
Згідно діючого законодавства, дивіденди будуть виплачені тільки тим акціонерам – 

фізичним особам, які надали зберігачу ідентифікаційний номер. Іншим – після надання 
цього номера. 

 
З питань, пов’язаних з виплатою дивідендів, звертайтесь за адресою: 50064, 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, ПАТ "ІнГЗК", бюро по роботі з 
акціонерами. Тел. для довідок: (056)407-69-82, 407-66-47. 
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