ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних збор!в акщонер1в

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»
м.Кривий Р1г

•-

1 9 лютого 2014 року

М1сце проведения Загальних збор!в:
Украша, Дншропетровська область, мюто Кривий Р1г, вулиця Мусоргського, будинок 1 9, Палац
культури «ЦГЗК», театральний зал.
Час початку реестраци учаснишв Загальних збор!в: 09 год. 00 хв. 19 лютого 2014 року.
Час закшчення реестрацй* учасник!в Загальних збор!в: 10 год. 45 хв. 19 лютого 2014 року.
Час та дата початку Загальних збор!в: 1 1 год. 00 хв. 19 лютого 2014 року.
Час та дата закшчення Загальних збор!в: 1 1 год. 35 хв. 19 лютого 2014 року.
Дата складання перелжу ос!б, як! мають право на участь в Загальних зборах: 13 лютого
20 14 року.
Загальна кшьк!сть акщонер1в, включеиих до перелжу ос!б, як! мають право на участь в
Загальних зборах: 1739 ос!б.
Загальна кшьшсть голоав акщонер!в - голосуючих акцш, як! зарееструвалися для учасп
в Загальних зборах: 1 166 774 050 (один мшьярд сто шютдесят шють мшьйошв амсот с!мдесят
чотири тисяч! п'ятдесят).
Кворум Загальних збор!в: 99,5702%.
»
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.
Голова Загальних збор!в: Бондаренко Тетяна Вадим!вна.
Секретар Загальних зборхв: Нусшов Володимир Якович.
Реестрац!ю акц1онер1в та 1'х представник!в, як! прибули для участ! в Загальних зборах
акцюнер!в Публ1чного акц!онерного товариства «Центральний прничо-збагачувальний
комб!нат», проводила Реестрац1йна ком1с1я, створена р!шенням Наглядово! ради Товариства
№103 вщ 07.02.2014 року в наступному склад!:
Лисенко С. О.
- Член комюи;
Бондар А. В.
- Член комюи;
Головата 1.Г.
- Член комюи';
Кузевич О.А.
- Член комюи;
Троф!мова В. В.
- Член комюи'.
На першому засщант Реестрацшно!' комюй' Головою Реестращйно!' ком1с11 бшышстю
голос1в було обрано Лисенко С. О. (протокол Реестрацшно'1' ком1си №1 додаеться).
СЛУХАЛИ:

Голову Реестрацшно'1' ком1сп Лисенко С. О., яка доповша, що реестращю акц1онер!в та 1'х
представник!в, як! прибули для участ! в позачергових Загальних зборах акщонер!в ПублАчного
акцюнерного товариства «Центральний г!рничо-збагачувальний комб!нат», здшснено на
пщстав! перел!ку акц1онер!в, як! мають право на участь у Загальних зборах, складеного в
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему Украши, а саме, у
вцщовщност! до реестру власниюв 1менних цшних папер!в Публ1чного акционерного товариства
«Центральний прничо-збагачувальний комбшат», складеного станом на 24 годину 13 лютого
2014 року, та наданого депозитар!ем
ПУБЛГЧНИМ АКЦЮНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«НАЦЮНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАР1Й УКРА1НИ».
За даними цього перелхку:

• загальна кшыасть акц!онер!в становить 1739ос!б;
• кшьюсть акцш, що мають право брати участь у голосуванн!: 1 171 811 000 штук простых
1менних акцш.
На момент проведения Загальних збор!в акц!онер!в статутний каттал Товариства
складае 292 952 750,00 (дв!ст! дев'яносто два мшьйони дев'ятсот п'ятдесят дв! тисяч! с!мсот
п'ятдесят) гривень, подшений на 1 171 811 000 (один мшьярд сто с!мдесят один мшьйон
вхсхмсот одинадцять тисяч) штук простих !менних акцш номшальною вартютю 0,25 (двадцять
п'ять копшок) гривн! кожна. Вс! акцп мають право голосу.
Реестращйною ком!с!ею встановлено, що в термш, визначений для реестрацп, для участ! в
позачергових Загальних зборах зарееструвалося 11 (одинадцять) акц!онер!в (х'х представниюв),
що володшть в сукупност! 1 166 774 050 (один мшьярд сто ппстдесят ппсть мшьйошв с!мсот
амдесят чотири тисяч! п'ятдесят) штук простих !менних акщй, що складае 99,5702 % вщ
загально'1 К1лькост1 голос!в акцюнер!в (1'х представник!в), як! мають право голосу.
Перелж акц1онер!в, як! зарееструвалися для участ! у позачергових Загальних зборах
Товариства, додаеться.
У вщповщност! до ст.41 Закону Украши «Про акщонерш товариства» кворум
позачергових Загальних збор!в акц1онер!в ПАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол Реестращйно!'
ком1с11 №2 додаеться).
Позачергов! Загальн! збори акц1онер!в ПАТ «ЦГЗК» визнаються правомочиями.
У ВЦЩОВЩНОСТ1 до Статуту Товариства р!шенням Наглядово'1 ради Товариства №103 в!д
07.02.2014 року Головою позачергових Загальних збортв обрано Бондаренко Тетяну Вадим1вн\\
Секретарем позачергових Загальних збор!в акц1онер!в Товариства - Нусшова Володимира
Яковича.
Позачергов! Загальн! збори акц1онер1в ПАТ «ЦГЗК» оголошено вщкритими.
Голова позачергових Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повхдомила, що у вцщовщност! до
частини п'ято'1 статт! 47 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» та п. 15.11 Статуту ПАТ
«ЦГЗК, затвердженого рхшенням Загальних збор!в акц1онер!в Товариства 18.04.2013 року,
шформащя про проведения Загальних збор!в та питания, як! внесен! Наглядовою радою
Товариства до порядку денного збор!в, були доведен! до в!дома кожного акцюнера не п!зн!ше
н!ж за 15 дн!в до дати позачергових Загальних збор!в шляхом персональних повцюмлень та
розм!щення
на
веб-стор!нц!
Товариства
в
мереж!
1нтернет
за
адресою:
ппр://саок.те1:!пуез1ЬоШ!пе.сот/иа/аЬои1:/шй). На ем!тент!в, як! проводять Загальн! збори
в!дпов!дно до частини п'ято'1 статт! 47 Закону Украши «Про акцюнерн! товариства», вимоги
щодо розкриття !нформац!'1 в пов!домленн! про проведения Загальних збор!в не поширюеться.
Порядок денний:

1. Про обрання л!чильно! ком!си та затвердження регламенту Загальних збор!в
акц!онер!в Товариства.
2. Про збшьшення статутного кап!талу Товариства шляхом приватного розм!щення
додаткових акцш !снуючо! ном!нально! вартост! за рахунок додаткових внесюв.
3. Про приватне розмщення акц!й Товариства.
4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надан!
повноваження приймати р!шення та зд!йснювати дп, передбачен! чинним законодавством, щодо
приватного розмщення акщй.
>

3 питания №1 порядку денного «Про обрання лгчилъног комгсп та затвердження
регламенту Загальних зборгв акцюнергв Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка запропонувала для оргашзацп роботи
позачергових Загальних збор1в, а саме, для забезпечення проведения голосування на Загальних
зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, обрати Л1чильну комюпо та затвердити
регламент збор!в.
Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з першого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
1.1.
Обрати Л1чильну комюто у склад!:
Лисенко Св1тлана Олександр!вна - голова комюп;
Бондар Алша Вхталнвна - член комюп;
Головата 1рина Григор!вна - член комюп';
Кузевич Ольга Антошвна - член комюп';
Троф1мова Валентина Васил1вна - член ком1сп.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!в акцюнер1в:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для вщповщ! на запитання до доповщача - до 5 хвилин.
Запитання до доповщача та пропозицп акцюнерхв щодо виступу пропонуеться подавати
до Секретаря тшьки в письмовш форм! I лише з питания порядку денного, яке
розглядаеться. Аношмн! запитання не розглядаються.
1.3.
Питания порядку денного розглядати в наступному порядку:
1) Про обрання Л1чильно'1 комюн та затвердження регламенту Загальних збор!в акцюнер!в
Товариства.
2) Про збшынення статутного кашталу Товариства шляхом приватного розмщення
додаткових акцш 1снуючо'1 ном!нально1 вартост! за рахунок додаткових внескхв.
3) Про приватне розмнцення акц!й Товариства.
4) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надат повноваження
приймати ршення та здшснювати дп, передбачен! чинним законодавством, щодо
приватного розм!щення акц1й.
Заперечень та 1нших пропозицш не над!йшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по першому питанию проводилось бюлетенем №1.
Шсля голосування Голова збор1в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №1 про тдсумки голосування додаеться).
При розкригп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв №1 для голосування - 11 шт.,
у тому числк
з р!шенням «ЗА» - 9 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетен!в,
з р!шенням «УТРИМАЛИСЬ» - 2 бюлетен!;
- недшсних бюлетен!в та бюлетен1в, якими не проголосували - 0 шт..
Голоси учаснишв зборгв роздшилися наступним чином:
К1ЛЬК1СТЬ ГОЛОС1В, ШТ.
Пшення
Частка в!д загальнох кшькост!
голос1в учасник!в збор!в, %
«ЗА»
1 166 745 100
99,9975
0
0,0000
«ПРОТИ»
28950
0,0025
«УТРИМАЛИСЬ»
«НЕД1ИСНИХ ТА
0
0,0000
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»
Р1шення прийнято простою бшышстю голос!в акц1онер!в, як! зарееструвалися для участ!
в позачергових Загальних зборах.

3 першого питания порядку денного вищшили:
1.1. Обрати Л!чильну ком!с!ю Загальних збор!в акц!онер!в Товариства у склад!:
1) Лисенко Свгглана Олександр!вна - голова Л!чильноУ ком!с!У;
2) Бондар Алша Вп аливна - член Л!чильноУ ком!с!У;
3) Головата 1рина Григор!вна - член Л!чильноУ ком!с!У;
4) Кузевич Ольга Антотвна - член Л!чильноУ ком!с!У;
5) Троф!мова Валентина Васил!вна - член Л!чильноУ ком!с!У.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!в акц!онер!в Товариства:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для в!дпов!д! на запитання до доповщача - до 5 хвилин.
Запитання до доповщача та пропозицн акц!онер!в щодо виступу подаються до
Секретаря тшьки в письмовш форм! ! лише з питания порядку денного, яке
розглядаеться. Аношмн! запитання не розглядаються.
1.3. Питания порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Про обрання л!чильноТ ком!сн та затвердження регламенту Загальних збор!в
акц!онер!в Товариства.
2) Про збшьшення статутного кап!талу Товариства шляхом приватного розм!щення
додаткових акцш !снуючоУ номшальноУ вартост! за рахунок додаткових внеск!в.
3) Про приватне розм!щення акцш Товариства.
4) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надат
повноваження приймати р!шення та здшснювати д!У, передбачен! чинни.м
законодавством, щодо приватного розмнцення акц!й,
> 3 питания №2 порядку денного «Про збглъшення статутного катталу Товариства
шляхом приватного размещения додаткових акцш гснуючо! номталъног вартостг за
рахунок додаткових внесшв.»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка повщомила, що для подальшого
розвитку Товариства та поповнення його об!гових кошпв необхщно залучення додаткових
ф!нансових ресурсов, в зв'язку з чим плануеться збшынити статутний кап!тал Товариства до
296 635 000,00 гривень шляхом приватного розмщення додаткових акцш 1снуючо1 ном1нально!
вартост! за рахунок додаткових внесюв у розм!р1 3 682 250,00 гривень. Бона зауважила, що
прийняття р!шення щодо збшьшення статутного катталу публ!чного акц!онерного товариства
вщноситься до виключно! компетенцп Загальних збор!в Товариства 1 що на сьогодшшнш день
у В1дпов1дност1 до вимог чинного законодавства нхяких заборон та обмежень для прийняття
р!шення щодо збшылення статутного кап!талу Товариства немае.
Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект решения з другого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
2.

Прийняти
р!шення
296 635 000,00 гривень
гривень 00 копшок)
номшально'Г вартост! за

про
збшьшення
статутного
катталу
Товариства
до
(дысп дев'яносто шють мшьйошв шютсот тридцять п'ять тисяч
шляхом приватного розмщення додаткових акцш 1снуючо1
рахунок додаткових внесюв у розм!р! 3 682 250,00 гривень (три

МШЬЙОНИ ШЮТСОТ В1С1МД6СЯТ ДВ1 ТИСЯЧ1 ДВ1СТ1 п'яТДССЯТ ГрИВСНЬ 00 КОП1ЙОК).

Заперечень та шших пропозиц!Й не над!йшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по другому питанию проводилось бюлетенем №2.
Пюля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №2 про шдсумки голосування додаеться).
При розкригп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв №2 для голосування - 11 шт.,
у тому числк
з решениям «ЗА» - 8 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 3 бюлетеш,
з ршенням «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетешв;
- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 0 шт..
Голоси учаснитв збор1в роздшилися наступним чином:
КЛЛЬЮСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.
Р1шення
Частка вщ загально'1 кшькост!
голос1в учасник!в збор!в, %
«ЗА»
1 166734951
99,9966
39099
«ПРОТИ»
0,0034
0
«УТРИМАЛИСЬ»
0,0000
«НЕДШСНИХ ТА
0
0,0000
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»
Вщповщно до п.5 ст.42 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» р!шення прийнято
бшьш, Н1ж % голосов акщонер!в, яш зарееструвалися для участ! в Загальних зборах.
3 другого питания порядку денного вир1шили:
2. Прийняти рниення про
збшынення статутного кап!талу Товариства
до
296 635 000,00 гривень (дв1ст1 дев'яносто ппсть мшьйон!в ш!стсот тридцять п'ять тисяч
гривень 00 коп1йок) шляхом приватного розм!щення додаткових акц!й 1снл"ючо1
ном1нально! вартост! за рахунок додаткових внесшв у розм1р1 3 682 250,00 гривень (три
МШЬЙОНИ 1ШСТСОТ В1С1МДССЯТ ДВ1 ТИСЯЧ1 ДВ1СТ1 п'яТДвСЯТ ГрИВСНЬ 00 К О П 1 Й О К ) .

3 питания № 3 порядку денного «Про приватне розмщення акцгй Товариства»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимхвну, Голову збор!в, яка пов!домила про основн! етапи
приватного розмщення акцш Товариства. Бона прошформувала, що плануеться додатково
розм!стити 14 729 000 штук простих 1менних акц!й Товариства. Розмхщення акцш буде
здшснюватися за ц1ною 6,40 грн. за одну просту 1менну акщю, що дор!внюе ринков!й вартост!,
яка визначена суб'ектом оцхночно! Д1яльност1 ТОВ «Оц!ночний стандарт» та затверджена
решениям Наглядово'1 ради Товариства. Бондаренко Т.В. розповша, також, про порядок
реал1защТ акц!онерами переважного права на придбання акцш додатково'1 ем1С11 та зазначила
строки та порядок розмщення акцш на першому та другому етапах укладення договор!в з
першими власниками у процес! приватного розмщення акщй. Бона запропонувала прийняти
ршення про приватне розмщення акщй, оформити його протоколом та затвердити протокол, а
приватне розмщення додаткових акцш провести виключно серед акцюнерхв Товариства.
Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з третьего питания порядку денного,
запропонований для голосування.
3.1. Прийняти ршення про приватне розмщення акцш серед акцюнер!в Товариства зпдно
перелжу станом на 19.02.2014 р., оформити його протоколом, затвердити протокол ршення
про приватне розм!щення акцш Товариства (додаеться).
3.2. Провести приватне розмщення акцш виключно серед акцюнер1в Товариства.
Заперечень та шших пропозицш не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по третьему питанию проводилось бюлетенем №3.
Пюля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №3 про шдсумки голосування додаеться).
При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв №3 для голосування - 11 шт.,
у тому числг
з р1шенням «ЗА» - 8 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 3 бюлетеш,
з ршенням «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетешв;
- недшсних бюлететв та бюлететв, якими не проголосували - 0 шт..
Голоси учаснитв збор1в роздшилися наступним чином:
Ршення
КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.
Частка вщ загальноТ кшькост!
голос1в учасниив зборхв, %
«ЗА»
1 166734951
99,9966
39099
«ПРОТИ»
0,0034
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
«НЕДШСНИХ ТА
0
• 0,0000
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»
Вщповщно до п.5 ст.42 Закону Украши «Про акщонерш товариства» р!шення прнйнято
бшьш, шж % голос1в акщонер!в, яю зарееструвалися для участ! в Загальних зборах.
3 третьего питания порядку денного виргшили:
3.1. Прийняти [мшепня про приватне ролшщення акцш серед акц!онер1в Товариства
згщно перел!ку станом на 19.02.2014 р., оформит його протоколом, затвердит
протокол р!шення про приватне розмицення акцш Товариства (додаеться).
3.2. Провести приватне розлпщення акщй виключно серед акц1онер!в Товариства.
>

3 питания № 4 порядку денного «Про визначення уповноваженого органу Товариства,
якому будутъ надаш повноваження приймати ршення та здтснювати дп, передбачеш
чинним законодавством, щодо приватного розмщення акцш»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка пов!домила, що одним 13 етап!в
зб!льшення статутного кашталу публ!чного акц!онерного товариства е прийняття Загальними
зборами акц!онер1в рхшення щодо визначення уповноваженого органу, якому надаються
повноваження, визначен! нормативно-правовим актом НКЦПФР, що встановлюе порядок
збшынення (зменшення) статутного каштану акционерного товариства. Бона запропонувала
визначити уповноваженими органами Товариства Наглядову раду та однооыбний Виконавчий
орган Товариства з наданням ш повноважень на здшснення в1дпов!дних дш щодо приватного
розм!щення акц!й Товариства.
Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з четвертого питания порядку
денного, запропонованш для голосування.
4.1. Надати повноваження Наглядовш рад! Товариства на здшснення наступних дш щодо
приватного розмщення акцш Товариства:
- залучення до розмщення андеррайтера;
- внесения змш до проспекту ем1сн акцш;
- прийняття р!шення про дострокове закшчення укладання договор!в з першими
власниками у процес! приватного розм!щення акц!й (у раз!, якщо на запланований обсяг
акцш укладено договори з першими власниками та акца повшстю оплачено);

- затвердження результатш укладення договора з першими власниками у процесх
приватного розмхщення акцш;
- затвердження результатов приватного розмхщення акцш;
- затвердження звхту про результати приватного розмхщення акцх'й;
- прийняття рхшення про вх'дмову вхд розмхщення акцх'й;
4.2. Надати повноваження одноособовому Виконавчому органу Товариства на здшснення
наступних дш щодо приватного розмхщення акцш Товариства:
- повернення внескхв, внесених в оплату за акци, у раз! незатвердження у встановлеш
законодавством строки результате укладення договорхв з першими власниками у процесх
приватного розмщення акщй органом Товариства, уповноваженим приймати таке
рхшення, або у раз! прийняття рхшення про вщмову вхд розмхщення акцхй;
- письмового повхдомлення кожного акцхонера, який мае переважне право на придбання
розмхщуваних Товариством акцхй, про можливх'сть реалх'защх такого права та
опублхкування повхдомлення про це в офхцшному друкованому органх;
- проводити дп щодо забезпечення реалхзацхх акцхонерами свого переважного права на
придбання акцхй, стосовно яких прийнято рхшення про розмхщення;
- проводити дх'х щодо забезпечення укладення договорхв з першими власниками у процесх
приватного розмхщення акцхй;
- проводити дп щодо здшснення обов'язкового викупу акцхй у акцхонёрхв, якх реалхзують
право вимагати здхйснення викупу Товариством належних х'м акцхй.
Заперечень та хнших пропозицхй не надшшло.
Голова зборхв Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по четвертому питанию проводилось бюлетенем №4.
Пхсля голосування Голова зборхв Бондаренко Т.В. оголосила пхдсумки голосування
(протокол №4 про пхдсумки голосування додаеться).
При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дхйсних бюлетенхв №4 для голосування - 11 шт.,
у тому числх:
з рхшенням «ЗА» - 8 бюлетенхв,
з рхшенням «ПРОТИ» - 3 бюлетенх,
з рхшенням «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенхв;
- недшсних бюлетенхв та бюлетенхв, якими не проголосували - 0 шт..
Голоси учаснитв збор1в роздшилися наступним чином:
Кхлькхсть голосхв, шт.
Рхшення
Частка вх'д загальнох кхлькостх
голосхв учасникхв зборхв, %
1 166734951
«ЗА»
99,9966
39099
0,0034
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
«НЕДШСНИХ ТА
0
0,0000
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»
Рнпення прийнято простою бшьш!стю голос!в акхцонерхв, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах.
3 четвертого питания порядку денного вищшили:
4.1. Надати повноваження Наглядовш рад! Товариства на здшснення наступних дш щодо
приватного розмщення акцш Товариства:
- залучення до розм!щення андеррайтера;
- внесения змш до проспекту ем1сн акцш;
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- прийняття рошення про дострокове законченна укладання договоров з першими
власниками у пропей приватного розмощення акцой (у раз!, якщо на запланований
обсяг акцой укладено договори з першими власниками та акцн повностю оплачено);
- затвердження результатов укладення договоров з першими власниками у процесо
приватного розмощення акцш;
- затвердження результатов приватного розмощення акцш;
- затвердження звоту про результати приватного розмощення акцш;
- прийняття рошення про вщмову вод розмощення акцой;
4.2. Надати повноваження одноособовому Виконавчому органу Товариства на здойснення
наступних дои щодо приватного розмощення акцш Товариства:
- повернення внесков, внесених в оплату за акцн, у раз! незатвердження у встановлен!
законодавством строки результатов укладення договоров з першими власниками у
пронес! приватного розмощення акцш органом Товариства, уповноваженим
приймати таке рошення, або у раз! прийняття рошення про вщмову вод розмощення
акцш;
- письмового поводомлення кожного акцоонера, який мае переважне право на
придбання розмощуваних Товариством акцш, про можливость реалозацн такого
права та опублокування поводомлення про це в офоцойному друкованому орган!;
- проводити дн щодо забезпечення реалозацн акционерами свою переважного права
на придбання акцой, стосовно яких прийнято рошення про розмощення;
- проводити дн щодо забезпечення укладення договоров з першими власниками у
процес! приватного розмощення акцой;
- проводити дп щодо здшснення обов'язкового викупу акцой у акц!онер!в, як!
реалозують право вимагати здшснення викупу Товариством належних ом акцой.
Голова Загальних зборхв Бондаренко Т.В. повщомила, що порядок денний позачергових
Загальних збор!в акцюнер1в ПАТ «ЦГЗК» вичерпано, шяких зауважень та пропозицш щодо
ведения зборхв не надходило та оголосила збори закритими.
Голова позачергових Загальних зборгв
акцюнер1в ПАТ «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар позачергових Загальних зборгв
акцюнер1в ПАТ «ЦГЗК»

В.Я.НУСШОВ

О.С.ФЕДОТОВ

В.о. Генерального директора ПАТ «ЦГЗК»

,

Перелж додатк!в до протоколу №1
Позачергових Загальних збор!в акщонер1в
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИИ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ КОМБШАТ»,
що е невщ'емною частиною протоколу
м.Кривий Р1г

19 лютого 2014 року
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4. Протокол №1 про шдсумки голосування.
5. Протокол №2 про шдсумки голосування.
6. Протокол №3 про шдсумки голосування.
7. Протокол №4 про шдсумки голосування.
8. Протокол р!шення про приватне розмщення акц!й ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИИ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ КОМБ1НАТ», код
за СДРПОУ 00190977.

Голова позачергових Загальних збор1в
акцюнергв ПА Т «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар позачергових Загальних збор1в
акцюнер1в ПАТ «ЦГЗК»

В.Я.НУСШОВ

И.о. Генерального директора ПАТ «ЦГЗК»

Р^ннГчТ' ;| О.С.ФЕДОТОВ

Л ' V / ' ••, итПМ'ИЕ ' "'"' ч \
Прошито, прошнуровано та скршлсно печаткою Топаристна ') (дск'ять) аркуш!в
В.о. Генерального директора ПАТ «ЦГЗк|!'. ! :' :
Голова шпачергових Загальних збор!в
ак'шопсрм! ПАТ «ЦГЗК»

АРЕНКО

Секрстар н^ачергових Загальних збор!в
ак1ионер1в ПАТ «ЦГЗК»

ч

