До відома акціонерів ПРАТ «ІНГЗК».
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ "ІНГЗК", що відбулися 22 грудня 2016 року,
прийняте рішення про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році та частини
нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року, а саме:
- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 1 523 830 000,00 гривень (один
мільярд п’ятсот двадцять три мільйони вісімсот тридцять тисяч гривень 00 копійок) (0,552187 гривень на 1
акцію),
- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 976 170 000,00 гривень (дев’ятсот
сімдесят шість мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок) (0,353733 гривень на 1 акцію),
направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ІНГЗК». Всього таким чином акціонерам ПРАТ
«ІНГЗК» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 2 500 000 000,00
гривень (два мільярди п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума
дивідендів у розмірі 0,90592 гривень.
Розмір дивідендів вказаний, без урахування податків, які сплачуються згідно діючого законодавства.
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 77 від 22.12.2016 р.), датою початку
строку виплати дивідендів є 20 січня 2017 року, датою закінчення строку виплати дивідендів є 21 червня
2017 року. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 10.01.2017 р.
Наглядовою радою затверджений наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:
- дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі
безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів,
складеним станом на 10.01.2017 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання
переліку;
- акціонерам – юридичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній
грошовій одиниці – гривні шляхом перерахування коштів на їх грошові рахунки, банківські реквізити
яких зазначені в письмовій заяві акціонера;
- акціонерам – фізичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній
грошовій одиниці – гривні на підставі письмового звернення акціонера шляхом перерахування
коштів на його грошовий рахунок або поштовим переказом, банківські реквізити або поштова адреса
якого зазначені в письмовій заяві акціонера;
- акціонерам – фізичним особам, що є працівниками Товариства, дивіденди виплачуються в
національній грошовій одиниці – гривні шляхом перерахування коштів на їх зарплатні рахунки в
ПАТ «ПУМБ», МФО 334851;
- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються
в іноземній валюті - доларах США на їх грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в
письмовій заяві акціонера, за офіційним курсом Національного банку України долара США до гривні
на 00-00 годин дати прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами акціонерів
Товариства. На підставі письмового звернення акціонера – нерезидента України виплата дивідендів
йому може бути здійснена в іншій валюті, при цьому сума до виплати в такій валюті буде
визначатися, виходячи з суми в доларах США, встановленої у зазначеному вище порядку, з
урахуванням крос обмінного курсу долара США до відповідної валюти через офіційний курс гривні
Національного банку України на дату платежу, на грошовий рахунок, банківські реквізити якого
зазначені в заяві акціонера.
Для отримання дивідендів акціонер повинен звернутися з письмовою заявою до ПРАТ «ІНГЗК».
Зразки заяв та перелік документів, що повинні до неї додаватись, розміщені на веб-сайті Товариства за
адресою: https://ingok.metinvestholding.com/ru/about/info у розділі «Інформація для акціонерів».
У разі повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно його заяви на грошовий
рахунок або поштовим переказом, такі кошти виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну
систему України.
Підрозділ ПРАТ «ІНГЗК», що надає консультації акціонерам з питань виплати дивідендів: 50064,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, ПРАТ "ІНГЗК", бюро з управління корпоративними
правами юридичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід окремий), з понеділка по п'ятницю - з
9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів. Тел. для довідок: (056)407-60-70.
ПРАТ «ІНГЗК» відкрив власникам простих іменних акцій Товариства рахунки у наступній
депозитарній установі: 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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