Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

_________________

Цкітішвілі Енвер Омарович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

87500, Донецька обл., м.Маріуполь,
вул.Лепорського, буд.1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191158

5. Міжміський код та телефон, факс

+380629467955; +380629527000

6. Адреса електронної пошти

azovstal@metіnvestholdіng.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку

Державна установа «Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00001/APA
Державна установа «Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://azovstal.metinvestholding.com/ua/about/info
(URL-адреса веб-сайту)

_________
(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п

Дата вчинення дії

1

2

Розмір дивідендів, що
підлягають виплаті, грн.
3

Розмір дивідендів на
одну акцію, грн.
4

Строк виплати
дивідендів
5

Спосіб виплати дивідендів
6

1
14.09.2021
7 717 694 517,46
1,835797934696
29.09.2021 - 13.03.2022
безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (надалі – Товариство) (протокол №3 від 13.09.2021 року) про виплату дивідендів Наглядовою радою Товариства
прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати
(протокол №460 від 14.09.2021р.).
Дата прийняття позачерговими Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів – 13.09.2021 року.
Дата прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядок та строк їх виплати – 14.09.2021р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 29.09.2021 року.
Розмір дивідендів, що підлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборів – 7 717 694 517,46 гривень (сім мільярдів сімсот сімнадцять
мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот сімнадцять гривень 46 копійок) (на 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивідендів
у розмірі 1,835797934696 гривень).
Строк виплати дивідендів – з 29.09.2021 року по 13.03.2022 року (включно).
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів – 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 29.09.2021 року, відповідно до кількості
належних їм акцій на дату складання переліку.

