Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати
дивідендів за простими акціями АТ «УГМК»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія»
(надалі – Товариство) повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати
дивідендів за простими акціями Товариства.
Розмір дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році, що
підлягають виплаті у 2018 році, становить 149 254 496 грн.
Розмір дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015-2016 рр., що
підлягають виплаті у 2018 році, становить 19 904 847 грн.
Підставою для виплати дивідендів є рішення річних Загальних зборів акціонерів
від 19 квітня 2018 року. Наглядова рада Товариства 04 травня 2018 року прийняла
рішення про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строку їх виплати.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:
22 травня 2018 року.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів,
право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців з дня
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів: з
24.05.2018 р. по 18.10.2018 р.
Виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі безпосередньо акціонерам в
повному обсязі пропорційно до кількості належних їм акцій.
Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів,
здійснюються за рахунок Товариства.
Виплата дивідендів здійснюється одним із зазначених нижче способів:
1) для будь-якого акціонера (особи, яка має право на отримання дивідендів) –
шляхом перерахування суми дивідендів в національній грошовій одиниці України на
банківський рахунок такого акціонера (особи, яка має право на отримання дивідендів),
відкритий у банківській установі України;
2) для акціонера (особи, яка має право на отримання дивідендів), що є
нерезидентом України – шляхом перерахування суми дивідендів в іноземній валюті на
банківський рахунок акціонера (особи, яка має право на отримання дивідендів),
відкритий у відповідній іноземній банківській/фінансовій установі або відповідній
банківській установі України. В цьому випадку перерахунок дивідендів здійснюється за
курсом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України на дату такої
купівлі або за курсом купівлі валюти, встановленим Національним Банком України на
дату такої виплати, у разі, якщо Товариство виплачує дивіденди за рахунок валюти,
наявної на рахунках Товариства.
Виплата дивідендів здійснюватиметься після актуалізації (уточнення) необхідної
для такої виплати інформації особами, які мають право на отримання дивідендів,
протягом встановленого строку виплати дивідендів.
Уточнення інформації щодо банківських реквізитів та способу виплати дивідендів
акціонерами (особами, які мають право на отримання дивідендів) відбувається
шляхом направлення на адресу Товариства (АТ «УГМК», 01013, м. Київ,

вул. Баренбойма, 1) заповненої анкети для отримання дивідендів (форма анкети
додається та розміщена на сайті Товариства: https://www.ugmk.ua) або шляхом
направлення Товариству листа у довільній формі із зазначенням відповідної
інформації та реквізитів.
Суми податків та зборів, які згідно з чинним законодавством України повинні бути
утримані при виплаті дивідендів, сплачуються за рахунок суми дивідендів,
призначених для виплати акціонеру.
Акціонери, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних
угод про уникнення подвійного оподаткування, мають подати, виданий уповноваженим
органом держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально засвідчену
копію, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства
тощо), виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни,
належним чином легалізований та перекладений українською мовою, відповідно до
вимог чинного законодавства України.
У випадку не надання акціонером інформації, необхідної Товариству для виплати
дивідендів у встановлений строк, Товариство буде обліковувати невиплачену суму
дивідендів як кредиторську заборгованість Товариства перед акціонерами і
накопичувати (акумулювати) їх на банківському рахунку Товариства для виплати
акціонерам у наступних періодах з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Подальша виплата таких дивідендів здійснюється протягом 2-х місяців після
отримання письмової заяви від акціонера (особами, які мають право на отримання
дивідендів), з наданням Товариству всіх необхідних документів та інформації.
У разі повернення Товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонерам
шляхом перерахування їх на банківські рахунки, такі кошти виплачуються відповідним
акціонерам через депозитарну систему України.

З повагою,
Генеральний директор АТ «УГМК»

Собчук В.В.

