
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

 Інформації, що розкрита відповідно до вимог  

Положення про розкриття інформації емітентами  

цінних паперів 

Голова 

Правлiння - 

Генеральний 

директор 

      

/Короленко М. К./ 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                         
  

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ 

КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 

71674 Запорiзька область Василiвський район село Мала Бiлозерка Веселiвське 

шосе, 7 км 

4. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ емітента 
00191218 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
info@zgrk.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.07.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано* у 

№138(2891) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

  

23.07.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці www.zgrk.com.ua 
в мережі 

Інтернет 
23.07.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

 
* Зазначається при поданні до Комісії 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 11 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
 

3. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

 

№ 

з/п 

Дата 

вчинення дії 

Розмір дивідендів, що 

підлягають виплаті, 

грн 

Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів 

1 2 3 4 5 

1 19.07.2018 511209000.00 з 10.08.2018 до 12.12.2018 безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації 

13 червня 2018 року  загальними зборами ПрАТ "ЗЗРК" прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. 

 Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, визначена 08.08.2018. 

 Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 511 209 000(грн). 

 Строк виплати дивiдендiв - з 10.08.2018 до 12.12.2018. 

 Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. 

 Порядок виплати дивiдендiв: шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв в повному розмiрi або кiлькома частинами, 

до повної виплати акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв, належних коштiв. 

 

 


