
Для отримання дивідендів акціонер - фізична особа повинен 

надати до АТ «ПІВДГЗК» 

наступні документи: 

1. Заповнену заяву. 

2. Заповнену згоду на збір та обробку персональних даних. 

3. Довідку з банку про відкриття рахунку, завірену печаткою банка. 

4. Копію паспорта (1 - 5 сторінки, сторінки із додатковою 

фотографією та місцем реєстрації). 

5. Копію реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків. 

  



 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  

«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- 

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

 

П.І.Б. акціонера: ___________________________ 

__________________________________________ 

Адреса акціонера:___________________________ 

___________________________________________ 

Телефон акціонера:__________________________ 

 

 

З А Я В А 

 

Прошу перерахувати мені дивіденди за 2017-2020 роки, нараховані згідно з прийнятим 21 квітня 

2021 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» про виплату 

дивідендів, на мій особистий рахунок  

№________________________________________ відкритий  в ____________________________   
                                    (номер банківського рахунку)                                        (назва банка)   

  

Додатки до заяви: 

1. Заповнена згода на збір та обробку персональних даних. 

2. Довідка з банку про відкриття рахунку, завірена печаткою банка. 

3. Копія паспорта (1 - 5 сторінки, сторінки із додатковою фотографією та місцем реєстрації). 

4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. 

 

 «______»__________________ ______    _____________________________ 

             /підпис/ 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 
Я,________________________________________________________________________________ 

 

(народився(лась) «_____»__________ _______ року, паспорт серії ______ № ___________________)  

шляхом підписання цього документу, відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» надаю згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство) на обробку і 

використання моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-

телекомунікаційної системи бази персональних даних, які будуть отримані Товариством у зв’язку з 

нарахуванням і виплатою мені дивідендів за простими акціями АТ «ПІВДГЗК» відповідно до 

прийнятого 21 квітня 2021 року рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про 

виплату дивідендів, визначивши метою обробки і використання персональних даних реалізацію мною 

права на отримання дивідендів відповідно до чинного законодавства. 

 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену 

інформацію та оригінали відповідних документів для внесення змінених персональних даних до 

відповідних баз Товариства. 

 

«______»________ ______     _____________________________ 

/підпис/ 
 

 


