
До відома акціонерів ПАТ «ІНГЗК». 
 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНГЗК", що відбулися 27 вересня 2014 року, прийняте 
рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та 
частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. 

Розмір прибутку за результатами 2013 року, що спрямовується на виплату дивідендів, 
складає 4 712 643 869,56  грн. Частина нерозподіленого прибутку минулих років, що спрямовується 
на виплату дивідендів, складає 4 338 928 098,44 грн. Розмір дивіденду на одну акцію складає 
3,28 грн. Дивіденд вказаний в повному розмірі, без урахування податків, які згідно діючого 
законодавства сплачуються акціонерами. 

У відповідності до рішення зборів, датою початку строку виплати дивідендів є 29 вересня 
2014 року, датою закінчення строку виплати дивідендів є 26 березня 2015 року.  

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 27.09.2014 р. 
Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на 
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для 
зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого 
переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим 
способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-
кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до 
законодавства іншої країни. 

Загальними зборами затверджений наступний спосіб та порядок виплати дивідендів 
акціонерам: 
 акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є резидентами України, дивіденди 

виплачуються в національній грошовій одиниці – гривні шляхом перерахування на поточні 
рахунки, відкриті в банках України, 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 на інвестиційні рахунки в 
уповноважених банках України або в іноземній валюті (долари США, євро) на інвестиційні 
рахунки в уповноважених банках України за офіційним курсом Національного банку України 
на 00-00 годин дати прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у 
статутному капіталі на дату складення переліку. 

 
З питань, пов’язаних з виплатою дивідендів, акціонер повинен звернутись до депозитарної 

установи, в якій відкритий його рахунок в цінних паперах.  
Підрозділ ПАТ «ІНГЗК», що надає консультації акціонерам: 50064, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, ПАТ "ІНГЗК", бюро з управління корпоративними правами 
юридичного відділу. Тел. для довідок: (056)407-69-82, 407-66-47. 

Також повідомляємо, що  згідно з п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України» № 5178-VI від 6 липня 2012 року, власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про 
обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні 
папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо 
власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з 
обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій 
рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника 
(які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах емітента. Вказаний Закон набрав чинності з 12 жовтня 2013 року.  

ПАТ «ІНГЗК» відкрив власникам простих іменних акцій Товариства рахунки у ТОВ 
«ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО», що знаходиться за адресою: 50027,  Україна, м. Кривий Ріг, 
вул. Димитрова, 61/38. Тел./факс: (056) 401-15-59. 
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