
                                                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 Михайло Костянтинович 

(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 27.02.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

42(2795) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

  
01.03.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.zgrk.com.ua 

в мережі 
Інтернет 01.03.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії  
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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 26.02.2018 850000000.00 з 20.03.2018 до 27.07.2018 безпосередньо акціонерам 

Зміст інформації 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв - 30.01.2018р. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 15.03.2018р. Дата встановлена рiшенням 
Нагядової ради ПрАТ "ЗЗРК" вiд 26.02.2018р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв складає 850 000 000 (грн). 
Строк виплати дивiдендiв - з 20.03.2018 до 27.07.2018р. 
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам ПрАТ "ЗЗРК", виключно грошовими коштами. 
Порядок виплати дивiдендiв:  
- дивiденди можуть виплачуватися частинами, одночасно всiм акцiонерам або окремо; 
- виплата дивiдендiв акцiонерам здiйснюється на пiдставi письмової заяви акцiонера на адресу ПрАТ "ЗЗРК", 
шляхом перерахування грошових коштiв на банкiвський розрахунковий рахунок, реквiзити якого вказанi в заявi 
акцiонера. Заява акцiонера може подаватися акцiонером безпосередньо в ПрАТ "ЗЗРК" або направлятися поштою 
за адресою мiсцезнаходження ПрАТ "ЗЗРК" до 20.03.2018, включно; 
- при вiдсутностi письмової заяви акцiонера, дивiденди таким акцiонерам виплачуються на пiдставi реквiзитiв, 
зазначених у перелiку акцiонерiв ПрАТ "ЗЗРК", якi мають право на отримання дивiдендiв; 
- витрати, що виникають при перерахуваннi дивiдендiв (сплата комiсiйних платежiв банку, поштовi послуги i т. iн.) 
оплачуються за рахунок коштiв ПрАТ "ЗЗРК", якщо iнше не передбачено чинним законодавством України; 
- у разi повернення на ПрАТ "ЗЗРК" дивiдендiв, перерахованих акцiонеру вiдповiдно до реквiзитiв, зазначених в 
його заявi або реквiзитiв, зазначених у перелiку акцiонерiв ПрАТ "ЗЗРК", якi мають право на отримання 
дивiдендiв, такi дивiденди будуть виплачуватися такому акцiонеру через депозитарну систему України; 
-дивiденди акцiонерам-нерезидентам виплачуються вiдповiдно до вимог валютного законодавства в гривнi або в 
iноземнiй валютi в перерахунку за курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення платежу. 
    Повiдомлення акцiонерiв буде вiдбуватися через розмiщення вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi ПрАТ "ЗЗРК" у 
мережi Iнтернет. 
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