ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок виплати дивідендів за простими акціями
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (далі – Товариство)

Шановний акціонер!
Доводимо до Вашого відома порядок виплати дивідендів за результатами фінансово‐господарської
діяльності Товариства у 2011 році:

Підстава для виплати
дивідендів
Рішення позачергових
загальних зборів
акціонерів Товариства
від 09.04.2013 року
(Протокол № 24)

Дата складання
Сума дивідендів
переліку осіб, що
на 1 просту акцію,
мають право на
грн.
отримання дивідендів

15 квітня 2013 року

3,697562

Термін
проведення виплат
з
03 червня 2013 року
по
08 жовтня 2013 року

Виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснюється шляхом
безготівкового
перерахування коштів на рахунок акціонера у банку.
Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового
перерахування коштів на банківський рахунок.
Просимо Вас в строк до 01 червня 2013 року повідомити Товариство про банківські реквізити, для
перерахування належних Вам дивідендів. Для фізичних осіб потрібно також надати завірену копію паспорту
та коду.
Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів
покладається на акціонера.
Розмір дивідендів для виплати конкретному акціонеру визначається шляхом поділу загальної суми
частини чистого прибутку, що підлягає розподілу у вигляді дивідендів згідно із рішенням позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2013 року (Протокол № 24), на загальну кількість акцій
Товариства та подальшим помноженням результату на кількість акцій, що належить конкретному
акціонеру. Кінцева сума виплат акціонеру визначається із точністю до двох знаків після коми із
використанням правил математичного округлення.
Дивіденди акціонерам – нерезидентам виплачуються Товариством відповідно до вимог валютного
законодавства у гривні або в іноземній валюті у перерахунку за курсом Національного банку України на
дату здійснення платежу.
Акціонери — юридичні особи та фізичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися
умовами міжнародних угод про запобігання подвійного оподаткування, мають подати до Товариства
виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал 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.
Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок відсутності коректних даних про вказаний акціонером
рахунок для перерахування дивідендів, депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим
додатковим запитом акціонера. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти
не нараховуються.
У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після 15 квітня 2013 року, але
раніше дати фактичної виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи,
зазначеної у такому переліку.
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