
 
До уваги акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»  

рахунки в цінних паперах яких було відкрито в ліквідованій депозитарної установі  
ПАТ «Промінвестбанк» 

 
29.04.2021 року загальними зборами акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» прийнято рішення про 

виплату акціонерам дивідендів, яка буде здійснюватись через депозитарну систему України.  
Дивіденди для виплати акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», акції яких станом на 24-00 годину 

20.05.2021 року обліковувались на рахунках, відкритих в депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС», будуть 
направлені через депозитарну систему України, на рахунок цієї депозитарної установи, для подальшої виплати 
депонентам - акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг». 

Акціонери ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», рахунки яких відкрито в депозитарній установі ТОВ «УПР-
ФІНАНС», зможуть отримати дивіденди, тільки після отримання коштів для виплат на рахунок ТОВ «УПР-
ФІНАНС». 

Відповідно до чинного законодавства виплата дивідендів буде здійснюватись виключно за умови укладання 
акціонером договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою. 

Акціонерам, які уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «УПР-ФІНАНС» виплата 
дивідендів буде здійснена банківським переказом на рахунок, який був зазначений акціонером в анкеті рахунку в 
цінних паперах, при укладанні такого договору або пізніше при внесенні змін до рахунку в цінних паперах 
акціонера. Жодних додаткових дій для отримання дивідендів від акціонера не вимагається. 

Акціонери, які не укладали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «УПР-ФІНАНС» та акції 
яких зберігаються на рахунках в ТОВ «УПР-ФІНАНС» для отримання дивідендів на акції ПАТ «АрселорМiттал 
Кривий Рiг» мають можливість звернутись до ТОВ «УПР-ФІНАНС» для підготовки документів, необхідних для 
укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.   

Для цього необхідно надіслати на електронну адресу ТОВ «УПР-ФІНАНС» doc@upr.org.ua наступну 
інформацію: 
 копія (сканована) сторінок паспорта, що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дата та 

місце народження, серія та номер паспорту, дата видачі, орган, що видав, фотографія(в тому числі вклеєна 
за досягненням віку 25 та 45 років), місце проживання.  
У разі наявності у акціонера паспорта громадянина України нового зразка на пластиковій картці додатково 
надається копія (сканована) витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця 
проживання; 

 копія (сканована) довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром 
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. У разі, якщо акціонер через свої 
релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
замість довідки про присвоєння ідентифікаційного номера надається копія(сканована) сторінки паспорта 
акціонера, з відміткою про це;  

 Довідку (скановану, фото або формат pdf) що містить інформацію щодо реквізитів банку (рахунок, 
картка повинна обов'язково належати акціонеру!) , у якому відкрито поточний рахунок, картковий 
рахунок за яким акціонер бажає отримувати доходи (дивіденди) за цінними паперами. Довідку надає банк 
або можна отримати реквізити через систему клієнт-банк (наприклад: Приват24) в он-лайн режимі;  

 адресу для листування обов'язково із зазначенням поштового індексу. На цю адресу Укрпоштою, після 
опрацювання, будуть надіслані документи (виписка з рахунку в ЦП, другий примірник заяви про приєднання). 
Якщо адреса співпадає з адресою прописки - зазначити це, та надати тільки поштовий індекс; 

 інформація щодо номера телефону для зв'язку з акціонером; 
 інформація щодо e-mail (адреса електронної пошти) акціонера (за наявності); 
 
В темі електронного листа необхідно повністю вказати прізвище ім’я та по батькові акціонера для прискорення 
пошуку.  
 
В тексті електронного листа необхідно вказати один із способів отримання підготовлених бланків документів: 
 бланки надіслати на e-mail (адреса електронної пошти); 
 бланки надіслати засобами поштового зв'язку; 
 бланки документів не надсилати та залишити для підписання особисто за місцезнаходженням ТОВ «УПР-

ФІНАНС». 
 
За результатами розгляду інформації, отриманої від акціонерів у спосіб, зазначений у листі, акціонеру будуть 
надані відповідні бланки документів для підписання, квитанція для сплати послуг ТОВ «УПР-ФІНАНС» та інструкції 
для подальших дій акціонера. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» 
адреса місцезнаходження : 03143, м.Київ, вул. Метрологічна, буд.14-Б, оф.405  
телефони: (044)362-79-73, (044)33-999-73, e-mail: doc@upr.org.ua 
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