
До відома акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 

 

Загальними зборами акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», що відбулися 28.04.2017 року, прийнято 

рішення щодо розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2014 роках, а саме: 

- прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, в розмірі 558 417 363,23 

грн. (п’ятсот п’ятдесят вісім мільйонів чотириста сімнадцять тисяч триста шістдесят три гривні 23 копійки) 

(0,13352461 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію) та 

- частину прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2014 році, в розмірі 915 000 

000,00 грн. (дев’ятсот п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійки) (0,218788 гривень на 1 (одну) просту 

іменну акцію),  

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Всього таким чином 

акціонерам ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному 

розмірі 1 473 417 363,23 грн. (один мільярд чотириста сімдесят три мільйони чотириста сімнадцять тисяч 

триста шістдесят три гривні 23 копійки), що становить 0,35231261 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію.  

Розмір дивідендів вказано без урахування податків, податки з нарахованої суми дивідендів  

сплачуються згідно діючого законодавства. 

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №284 від 28.04.2017 р.), датою початку 

строку виплати дивідендів є 25.05.2017 року, датою закінчення строку виплати дивідендів є 27.10.2017 

року. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 19.05.2017 р. 

Наглядовою радою затверджений наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам: 

- 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 19.05.2017 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку; 

- акціонерам – юридичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в 

національній грошовій одиниці – гривні шляхом перерахування коштів на їх грошові рахунки, банківські 

реквізити яких зазначені в письмовій заяві акціонера;  

- акціонерам – фізичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній 

грошовій одиниці – гривні на підставі письмового звернення акціонера шляхом перерахування коштів на 

його грошовий рахунок або поштовим переказом, банківські реквізити або поштова адреса якого зазначені 

в письмовій заяві акціонера; 

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди 

виплачуються в іноземній валюті - доларах США на їх грошові рахунки, банківські реквізити яких 

зазначені в письмовій заяві акціонера, за офіційним курсом Національного банку України долара США до 

гривні на дату прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами акціонерів Товариства. На 

підставі письмового звернення акціонера – нерезидента України виплата дивідендів йому може бути 

здійснена в іншій валюті, при цьому сума до виплати в такій валюті буде визначатися, виходячи з суми в 

доларах США, встановленої у зазначеному вище порядку, з урахуванням крос обмінного курсу долара 

США до відповідної валюти через офіційний курс гривні Національного банку України на дату платежу, на 

грошовий рахунок, банківські реквізити якого зазначені в заяві акціонера. 

Для отримання дивідендів акціонер повинен звернутися з письмовою заявою до ПРАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ», зразок якої та перелік документів, що повинні до неї додаватись, розміщено на веб-

сторінці Товариства (https://azovstal.metinvestholding.com) у розділі «Інформація для акціонерів». 

У разі повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно його заяви на грошовий 

рахунок або поштовим переказом, такі кошти виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну 

систему України. 

Підрозділ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», що надає консультації акціонерам з питань виплати дивідендів: 

87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1, юридичне управління, відділ з управління 

корпоративними правами, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових 

днів. Тел. для довідок: +38 (0629) 46-64-99, 46-70-89, 46-51-65, 46-73-42, 46-72-90.  

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відкрив власникам простих іменних акцій Товариства рахунки у наступній 

депозитарній установі: ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що знаходиться за адресою: 
08292, Київська область, м.Буча, бул.Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253. Тел./факс:+38 (050) 425-00-78, +38 

(044) 228-91-65. 

 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 



 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

 
Генеральному директору ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

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

П.І.Б. акціонера (фізичної особи- резидента України) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

адреса _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон ___________________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)______________________________ 

 

З А Я В А 
(заповнювати  розбірливо) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

ідентифікаційний номер платника податку ____________________________________________________________ 

паспорт серія ______ №______________ виданий ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

дата видачі ______________________р., 

мешкаю за адресою: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

як акціонер ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

28.04.2017р. рішення про виплату дивідендів акціонерам  Товариства, прошу перерахувати нараховані на моє 

ім’я  дивіденди, пропорційно кількості належних мені акцій, наступним чином (заповнити необхідне): 

Банківським переказом за наступними  реквізитами: 

1. Отримувач _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)__________________________________________________________________ 

3. Банк отримувача (найменування банку)_____________________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок________________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на ім’я___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

або 

Поштовим переказом на поштову адресу: 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (поштовий індекс, поштова адреса, № поштового відділення)  

 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. Згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається). 

2. Довідка з банку про відкриття рахунку, засвідчена печаткою банку. 

3. Копії окремих сторінок паспорта, засвідчені підписом власника (1, 2 сторінка, у разі наявності сторінка із додатковою 

фотографією та її оборотна сторона, а також сторінка з інформацією про актуальне місце проживання). 

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та 

інших обов'язкових платежів, засвідчена підписом власника. 

5. Інші документи (для осіб, у яких змінилися особисті данні (прізвище, адреса та інше), або цінні папери  перейшли у спадщину, 

необхідно  додатково надати   належним чином засвідчені  копії відповідних документів (свідоцтво  про шлюб, свідоцтво про право 

на спадщину  та інше). 

 

 

«_____» _____________ 201___ р. ___________________________ 

/підпис/ 

 
Заява, яка не відповідає указаним вимогам до розгляду не приймається. 

 
  

УВАГА! У разі обрання  способу виплати дивіденді «перерахування на банківські реквізити», акціонеру необхідно уважно 

перевіряти  повноту вказаних у заяві відповідних реквізитів банку, та уточнювати  у банківський установі про можливість їх 

зарахування на власний рахунок, для  запобігання повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно його заяви на 

грошовий рахунок. 



 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

 
Генеральному директору ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

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

акціонера (юридичної особи- резидента України)  
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

адреса ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

телефон _____________________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)_______________________________ 

 

З А Я В А 
(заповнювати  розбірливо) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________,  
(ПІБ уповноваженої особи) 

що діє на підставі _________________________________________________________________________________ 

від імені _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________, 

місцезнаходження: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

як акціонера ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

28.04.2017р. рішення про виплату дивідендів акціонерам  Товариства, прошу перерахувати нараховані 

дивіденди, пропорційно кількості належних акцій банківським переказом за наступними  реквізитами: 

1. Отримувач _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)__________________________________________________________________ 

3. Банк отримувача (найменування банку)____________________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок________________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на ім’я __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить 

відомості про юридичну особу, сформований за допомогою он-лайн сервісу ЄДР, засвідчений підписом розпорядника рахунку та 

печаткою емітента. 

3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або єдиного податку. 

4. Копія окремих сторінок статуту – титульний аркуш, сторінки, де вказані найменування акціонера, повноваження органів 

управління та розмір статутного капіталу. 

5. Довідка з банку про реквізити для перерахування, засвідчену печаткою банку. 

6. Документ, що підтверджує повноваження особи, що підписала заяву.  

 

 

«_____» _____________ 201___ р. _____________________________________ 

/підпис, печатка у разі наявності/ 

 

 

 

 
Заява, яка не відповідає указаним вимогам до розгляду не приймається. 
 



 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

 
Генеральному директору ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

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

П.І.Б. акціонера (фізичної особи- нерезидента України) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

адреса _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон ___________________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)______________________________ 

 

З А Я В А 
(заповнювати  розбірливо) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

ідентифікаційний номер платника податку  __________________________________________________________ 

паспорт серія _______ №______________ виданий _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

дата видачі ____________________р., 

мешкаю за адресою: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

як акціонер ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

28.04.2017р. рішення про виплату дивідендів акціонерам  Товариства, прошу перерахувати нараховані на моє 

ім’я  дивіденди, пропорційно кількості належних мені акцій, в доларах США/ іншій валюті (потрібне вказати) 

банківським переказом за наступними  реквізитами: 

1. Отримувач _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)__________________________________________________________________ 

3. Банк отримувача (найменування банку)_____________________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок________________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на ім’я___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. Згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається). 

2. Довідка з банку з вказанням банківських реквізитів гривневого/валютного рахунку , завірену печаткою банку. 

3. Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі наявності сторінки із додатковою фотографією та місцем проживання), завірені підписом 

власника. 

4. Копія ідентифікаційного податкового номера, завірена підписом власника. 

5. Виписка з рахунку в цінних паперах станом на 19.05.2017р. 

6. Інші документи (для осіб, у яких змінилися особисті дані (прізвище, адреса та інше), або цінні папери  перейшли у спадщину, 

необхідно  додатково надати   належним чином засвідчені  копії відповідних документів (свідоцтво  про шлюб, свідоцтво про право 

на спадщину,  та інше). 

 

 

 «_____» _____________ 201___ р. ________________________________ 

/підпис/ 

 
Заява, яка не відповідає указаним вимогам до розгляду не приймається. 
 

 

 

УВАГА! Акціонеру необхідно уважно перевіряти  повноту вказаних у заяві відповідних реквізитів банку, та уточнювати  у 

банківський установі про можливість їх зарахування на власний рахунок, для  запобігання повернення Товариству коштів, 

перерахованих акціонеру згідно його заяви на грошовий рахунок. 



 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

 
Генеральному директору ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

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

акціонера (юридичної особи- нерезидента України) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

адреса _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон ___________________________________________ 

е-mail: (у разі наявності)_____________________________ 

 

З А Я В А 
(заповнювати  розбірливо) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ПІБ уповноваженої особи) 

що діє на підставі ________________________________________________________________________________, 

від імені _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

реєстраційний код нерезидента _____________________________________________________________________ 

місцезнаходження: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

як акціонер ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів  від 

28.04.2017р. рішення про виплату дивідендів акціонерам  Товариства, прошу перерахувати нараховані 

дивіденди, пропорційно кількості належних акцій банківським переказом в доларах США/ іншій валюті 

(потрібне вказати) за наступними  реквізитами: 

1. Отримувач _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Код ЄДРПОУ отримувача (банка)__________________________________________________________________ 

3. Банк отримувача ( найменування банку)____________________________________________________________ 

4. МФО банку _________________ 

5. Номер рахунку отримувача (банка)____________________________________ 

особистий рахунок________________________________________________________________________________ 

6. Призначення платежу: Дивіденди ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на ім’я _________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи) 

 

С персональним повідомленням акціонеру ознайомлений.  

Додатки до заяви:  
1. Довідка з банку про реквізити для перерахування, завірену печаткою банку. 

2. Документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву.  

3. Довідка про статус нерезидента, легалізована та переведена на українську мову. 

4. Виписка з рахунку в цінних паперах станом на 19.05.2017р..   

 

 

«_____» _____________ 201___ р. ____________________________________ 

/підпис, печатка у разі наявності / 

 
Заява, яка не відповідає указаним вимогам до розгляду не приймається. 

 

 
 



ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ

 


