Текст повщомлення про проведення позачергових Загальних 36opie акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК»
ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ» (дал1 - Товариство)
(щентиф!кац1йний код 00190977; мюцезнаходження: м. Кривий Pir, Днтропетровська обл., УкраТна,
50066) повщомляе
про проведення позачергових Загальних збор1в акцюнер1в.
Дата та час проведення позачергових Загальних збор1в: «15» березня 2018 року о 12.00 годи Hi.
Miciie проведення позачергових Загальних збор1в: 50053, Дншропетровська обл., M J C T O Кривий Pir,
вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал.
Час початку реестрацм акцюнер1в для учасл у позачергових Загальних зборах: «15» березня 2018 року о
10.00 годиш.
Час заюнчення реестрацм акцюнер1в для учасл у позачергових Загальних зборах: «15» березня 2018 року
об 11.45 годит.
Мюце реестрацм' акцюнер1в для учасл у позачергових Загальних зборах: 50053, Дншропетровська обл.,
M J C T O Кривий Pir, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», фойе малого
залу (другий поверх).
Дата складення перелку акцюнер1в, яю мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцюнер1в «07» березня 2018 року станом на 24-00 годину.
Загальна юльюсть акц1й станом на дату складання перелку oci6, яким надсилаеться повщомлення про
проведення позачергових Загальних збор1в - 1 186 540 000 штук простих !менних акцш.
Загальна юльюсть голосуючих акцм станом на дату складання перелжу oci6, яким надсилаеться
повщомлення про проведення позачергових Загальних збор1в -1 185 131 723 штук простих !менних акцш.
Перел1к питань разом з проектом р1шень щодо кожного з питань. включених до порядку денного
Загальних збор1в:
1) Обрання л 1 ч и л ! , н о 1 KOMici'1'та затвердження регламенту Загальних зборш акцюнер1в Товариства.
Проект р1шення по даному питанию:
«1.1. Передати повноваження ГИчильно! ком'юИ даних Загальних збор'ш депозитарию установ! ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ «ОБ'СДНАНА РЕССТРАЦ1ЙНА КОМПАНИЯ»
Одентифкацшний код 23785133; мюцезнаходження: 08292, Ки'шська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького,
буд. 6, оф'ю 253) та затвердити умови угоди, eidnoeidHO до яко! депозитарна установа здшснюе
повноваження ГИчильно! комюИ загальних збор'ш Товариства.
1.2.
Затвердити наступний регламент Загальних збор'ш акцюнер'ш Товариства:
час для виступ'ш з питания порядку денного - до 15 хвилин;
час для eidnoeidi на запитання до допов!дача - до 5 хвилин.
Запитання до допов1дача та пропозици акцюнер'ш щодо виступу подаються до Секретаря ттьки в
письмовш форм'1 i лише з питания порядку денного, яке розглядаеться. AHOHIMHI запитання не
розглядаються.
1.3. Питания порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Обрання л'нильно! комюИ та затвердження регламенту Загальних збор'ш акцюнер'ш
Товариства.
2) Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, як! можуть вчинятися Товариством
протягом не бтьш як одного року з дати прийняття такого р>шення Загальними зборами
акцюнер'ш, /з зазначенням характеру правочишв та )'х гранично! сукупно! eapmocmi.
3) Попередне надання згоди на вчинення правочишв щодо яких е заштересовашеть, ям можуть
вчинятися Товариством протягом не бтьш як одного року з дати прийняття такого р1шення
Загальними зборами акцюнер'ш.
4) Прийняття р1шення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений
Товариством до дати проведення Загальних збор'ш акцюнер'ш, як значного правочину.
5) Прийняття р'1шення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений
Товариством до дати проведення Загальних збор'ш акцюнер'ш, як правочину щодо якого е
заштересовашеть.»
2) Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, як1 можуть вчинятися Товариством
протягом не бтьш як одного року з дати прийняття такого ршення Загальними зборами акцюнер1в,
i3 зазначенням характеру правочишв та ix гранично'/ сукупноУ вартосл.
Проект р1шення по даному питанию:
«2.1. На nidemaei ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону Укра'ши «Про акцюнерш товариства» попередньо
надати згоду на вчинення Товариством значних правочишв, ринкова вартють майна, роб\т або
послуг чи сума кошт'ш, що е !х предметом, становить 10 i бтьше eidcomKie eapmocmi aKmueie за
даними pi4HO'i ф'шансово! 3eimHocmi Товариства за 2017 piK, яю вчинятимуться Товариством у xodi
його фшансово-господарсько! д1яльност1 протягом не бтьш як 1 (одного) року з дати прийняття
такого р1шення цими Загальними зборами акцюнер'ш, а саме: укладання Товариством кредитних
doeoeopie,
doaoeopie
позики, doeoeopie комюн, експортних doeoeopie, doeoeopie щodo нadaння бубь-яко!
застави, тотеки або шшого забезпечення, doeoeopie поруки (surety agreements) (у тому числ>
dodammeux doaoeopie поруки (supplemental surety agreements), doaoeopie про пidmвepdжeння поруки
(deeds
of confirmation)), doaoeopie щodo
HadaHHfl гаранта, гаранта в1дшкодування (indemnity),

doaoeopie щодо в1дступлення будь-яких прав вимоги, doaoeopie щодо надання права doaoeipnoao
та/або примусового (безакцептного) списания Koujmie з банк'шських рахунк'ш Товариства, doaoeopie
щodo припинення юнуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), doaoeopie
щodo припинення doaoeopie м!ж кредиторами (agreements related to termination of intercreditor
agreements), doaoeopie про doeip4e управл'шня (trust deeds) (у тому числ'1 додаткових doaoeopie про
doe/рче управл'шня (supplemental trust deeds)), doaoeopie про обслуговування випуску o6niaauJu
(indentures) (у тому числ'1 додаткових doeoeopie про обслуговування випуску обл'шацш (supplemental
indentures)), дилерських doaoeopie (dealer agreements), doaoeopie з duлep-мeнedжepoм(-aмu) (dealer
manager(-s) agreements) (у тому числ'1 dodamKoeux doaoeopie з duлep-мeнedжepoм(-aмu) (supplemental
dealer manager(-s) agreements)), doaoeopie про nidnucKy (subscription agreements), агентських doaoeopie
(agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських doeoeopie (calculation
agency agreements), агентських doeoeopie щodo викупу (tender agency agreements)) (надал! eci
зазначеш у цьому nyHKmi 2.1. doeoeopu - «Договори ф'шансування») та yклadeння Товариством будьяких doeoeopie i doKyMeHmie, yклadeння та/або п1бписання яких може бути необх'1дним чи бажаним,
разом з, зг(дно з або у зв'язку з Договорами ф'шансування (як еже укладеними/тдписаними на damy
пpoвedeння цих Загальних збор'ш акцюнер1в, так i тими, що бубуть уклабеш/nidnucaHi протягом 1
(odHozo) року з damu проведення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш), включаючи, але не обмежуючись,
yci та будь-як! додатков'1 договори та договори про внесения зм'ш (включаючи, але не обмежуючись,
договори про викладення у новш редакцн) до Договор'ш ф'шансування, що е укладеними на дату
проведення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш, або що бубуть укладеш протягом 1 (одного) року з дати
проведення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш (надал'1 eci зазначеш у цьому nyHKmi 2.1. Договори
ф1нансування та / н ш / договори та документи - «Договори та документи»), як! вчиняються у зв'язку
з: (i) наданням/отриманням кредит'ш (позик) Мет'швест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компашею з
обмеженою в'1дпов'1дальн'ютю (private company with limited liability), реестрацшний номер 24321697
(надал'1 - Мет'швест Б.В.) та/або юридичними особами, пов'язаними в'1дносинами контролю з
Мет'швест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (Н) залученням ф'шансування/реф'шансування
(включаючи, але не обмежуючись, шляхом випуску/викупу/обм'шу боргових цшних nanepie
на
внутр'1шшх та/або м'жнародних ринках катталу з процентною ставкою i термшами погашения,
передбаченими умовами розм'щення eidnoeidHux
боргових цшних nanepie) Мет'швест Б.В. та/або
юридичними особами, пов'язаними в!дносинами контролю з Мет'швест Б.В. (включаючи Товариство)
(надал'1 eci зазначеш у тдпунктах (I) та (И) пункту 2.1. цього р/'шення транзакци - «Фшансов'1
транзакция), та/або (Hi) внесениям зм'ш в будь-яю умови юнуючих Ф'шансових транзакцш (включаючи,
але не обмежуючись, щодо розм1ру основно!' суми, в!дсоткових ставок, дат погашения основно!' суми,
дат виплати eidcomKie
та/або шших платеж'ш, та наданого Товариством чи шшими особами
забезпечення), граничною варт'ютю на кожей правочин, яка екв'шалентна 2 500 000 000,00 (два
мтьярди п'ятсот мтьйон'ш) долар'ш США за оф'цшним курсом Нацюнального банку Укра'ши (надал'1НБУ) на дату вчинення такого правочину.
2.2.
Гранична сукупна вартють ycix npaeo4UHie, вказаних в nyHKmi 2.1. р1шення цих Загальних
збор/'в акцюнер'ш, не повинна перевищувати 8 ООО ООО 000,00 (в'ю'ш м'тьярд'ш) долар'ш США за
оф'1Цшним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочишв.
2.3.
Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,
або шшу особу, уповноважену на це дов1ренютю, виданою Генеральним директором Товариства або
особою, що виконуе його обов'язки, протягом не бтьш як 1 (одного) року з дати прийняття такого
р1шення цими Загальними зборами акцюнер'ш здшснювати eci необх'1дш dii щодо вчинення eid iMeHi
Товариства правочишв, вказаних в пункт'1 2.1. р'шення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш, за умови
дотримання пункту 2.2. р'шиення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш.
2.4.
Надати дозв'т на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконуе
його обов'язки, doeipeHOcmi(-eu)
на вчинення eid iMeHi Товариства правочишв, вказаних в nyHKmi 2.1.
р1шення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш, а також шших пов'язаних з ними правочишв.
2.5.
Для укладення та виконання Товариством значних правочишв, на вчинення яких була
попередньо надана згода Загальними зборами акцюнер'ш eidnoeidHO до пункту 2.1. р/'шення цих
Загальних збор'ш акцюнер'ш, не вимагаеться прийняття будь-якого наступного р'\шення Загальними
зборами акцюнер'ш, Наглядовою радою або шшим органом управл'шня Товариства.»
3) Попередне надання згоди на вчинення правочишв щодо яких е заштересовашеть, як\ можуть
вчинятися Товариством протягом не б т ь ш як одного року з дати прийняття такого ршення
Загальними зборами а к ц ю н е р ш .
Проект р1шення по даному питанию:
«3.1. На nidemaei ст. 71 Закону Укра'ши «Про акцюнерш товариства» попередньо надати згоду на
вчинення Товариством протягом не бтьш як 1 (одного) року з дати прийняття такого р1шення
Загальними зборами акцюнер'ш тих Договор'ш та документ'ш, зазначених у nyHKmi 2.1. р1шення цих
Загальних збор'ш акцюнер'ш, як! е правочинами, щодо яких е заштересовашеть, з урахуванням пункту
3.3. р'1шення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш.
3.2.
Для укладення та виконання Товариством правочишв, щодо вчинення яких е
заштересовашеть, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акцюнер'ш
eidnoeidHO до пункту 3.1. р1шення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш, не вимагаеться прийняття будьякого наступного р!шення Загальними зборами акцюнер'ш, Наглядовою радою або шшим органом
управл'шня Товариства.
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3.3.
Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, або шшу особу, уповноважену на це дов1ренютю, виданою Генеральним директором
Товариства або особою, що виконуе його обов'язки, протягом не бтьш як 1 (одного) року з дати
прийняття такого р1шення Загальними зборами акцюнер'ш здшснювати eci необхЮш 67/' щодо
вчинення eid iMeHi Товариства правочишв, вказаних в пункт') 3.1. р'\шення цих Загальних 36opie
акцюнер'ш, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконуе його
обов'язки, або шша особа, уповноважена на це дов'1рен'ютю, виданою Генеральним директором
Товариства або особою, що виконуе його обов'язки, може на свШ розсуд визначати, зм!нювати та
остаточно погоджувати eci умови проект'ш Договор'ш та документ'ш, зазначених у nyHKmi 2.1.
р!шення цих Загальних збор'ш акцюнер1в, окр'ш тих умов, як\ зазначеш у пунктах 2.1.-2.2. р'1шення цих
Загальних збор'ш акцюнер'ш.
3.4.
Надати дозв'т на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконуе
його обов'язки, doeipenocmi(-eu)
на вчинення eid iMeHi Товариства правочишв, вказаних в пункт'! 3.1.
р'\шення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш, а також Шших пов'язаних з ними правочишв.»
4) Прийняття ршення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством
до дати проведення Загальних збор1в акцюнер1в, як значного правочину.
Проект р1шення по даному питанию:
«4.1. Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати
прийняття цього р'1шення за погодженням Наглядово)' ради Товариства щодо взяття
Товариством за таким правочином будь-яких зобов'язань про в'1дшкодування будь-яких i ecix
збитюв, витрат та шших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесенi у зв'язку
з Ф1нансовими транзакц1ями, вказаними в nyHKmi 2.1. р1шення цих Загальних збор'ш акцюнер'ш
(надал'1 такий правочин - «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова
вартють майна, po6im або послуг чи сума кошт'ш, що е предметом Правочину, може становити
б'тьше 10 в'1дсотк'ш eapmocmi
актив'ш Товариства за даними р/чно/ фшансово)' 3eimHocmi
Товариства за 2017 piK. Котя протоколу Наглядово)' ради Товариства, яким оформлено р'1шення
про погодження Правочину, подальше схвалення якого здшснюеться зг'1дно з цим р1шенням
Загальних збор'ш акцюнер'ш, додаеться в якост'\ додатку до протоколу цих Загальних збор'ш
акцюнер1в.»
5) Прийняття pim-ення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений
Товариством до дати проведення Загальних збор1в акцюнер1в, як правочину щодо якого с
заштересовашеть.
Проект р1шення по даному питанию:
«5.1. Схвалити та затвердити умови Правочину, вказаного в пункт! 4.1. р'\шення цих Загальних
збор'ш акцюнер'ш, як правочину, щодо вчинення якого е заштересовашеть, з урахуванням того, що
ринкова вартють майна, роб'\т або послуг чи сума кошт'ш, що е предметом Правочину, може
становити б'тьше 10 eidcomKie
eapmocmi
актив'ш Товариства за даними P'NHO)' фшансово)'
зв'1тност'1 Товариства за 2017р'\к.»
Для реестраци акцюнерам необхщно мати при co6i паспорт, а представникам акцюнер1в - паспорт та
дов1рен1сть на право учасл та голосування на Загальних зборах, оформлену вщповщно до вимог чинного
законодавства Укра'ши.
Пюля отримання повщомлення про проведення Загальних збор1в акцюнери можуть ознайомитися з
документами, необхщними для прийняття ршень з питань порядку денного Загальних збор1в, особисто або
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних збор1в за адресою: 50066,
Дншропетровська обл., м. Кривий Pir, управлшня ПРАТ «ЦГЗК», кабшет 215, юридичний вщдш, з понедтка
по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових дыв, а також у день проведення
Загальних збор1в - за мюцем Тх проведення. Акцюнери (Тх представники) при co6i повины мати документ, що
поевщчуе особу, належно оформлену дов1ренють та документ, що пщтверджуе право власносл на проел
iMeHHi акцп Товариства. Посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок ознайомлення акцюнер1в з
документами - кер1вник напрямку з управлшня корпоративними правами юридичного вщдту Бондаренко
Тетяна Вадим1вна.
Не шзшше н1ж за 20 дыв до дати проведення Загальних 36opiB кожний акцюнер мае право внести
пропозици щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 36opiB. Змши до проекту порядку
денного загальних 36opiB вносяться лише шляхом включения нових питань та проеклв р1шень i3
запропонованих питань. Пропозици' щодо включения нових питань до проекту порядку денного повины
мютити вщповщж проекти ршень з цих питань. Пропозиц1я до проекту порядку денного загальних 36opie
акцюнерного товариства подаеться в письмовм форм1 i3 зазначенням пр1звища (найменування) акцюнера,
який ТТ вносить, ктькосл, типу та/або класу належних йому акцш, змюту пропозици до питания та/або
проекту р1шення. Пропозици до проекту порядку денного Загальних збор1в акцюнери можуть надсилати
на адресу Товариства: 50066, Дншропетровська обл., м. Кривий Pir, ПРАТ «ЦГЗК». Пропозици акцюнер1в
(акцюнера), яю сукупно е власниками 5 або бтьше вщеотюв голосуючих акцш, пщлягають обов'язковому
включению до проекту порядку денного Загальних збор1в.
Представником акцюнера - ф1зичноТ чи юридичноТ особи на Загальних зборах Товариства може бути
шша ф1зична особа або уповноважена особа юридичноТ особи. Дов1ренють на право учасл та голосування
на Загальних зборах, видана ф1зичною особою, поевщчуеться нотар1усом або шшими посадовими особами,
яю вчиняють нотар!альж ди, а також може поевщчуватися депозитарною установою у встановленому
Нацюнальною KOMiciera з цшних nanepiB та фондового ринку порядку. Дов1ренють на право учасл та
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голосування на Загальних зборах вщ iivieHi юридичноТ особи видаеться и органом або шшою особою,
уповноваженою на це и установчими документами. Дов1реысть на право учасл та голосування на Загальних
зборах Товариства може мютити завдання щодо голосування, тобто перелк питань порядку денного
Загальних збор!в i3 зазначенням того, як i за яке (проти якого) рщення потр1бно проголосувати. Пщ час
голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо дов1реысть не мютить завдання щодо голосування, представник вир1шуе Bci
питания щодо голосування на Загальних зборах акцюнер1в на свш розсуд. Акцюнер мае право видати
дов1рен1сть на право учасл та голосування на Загальних зборах дектьком своТм представникам. Акцюнер
мае право у будь-який час вщкликати чи замшити свого представника на Загальних зборах Товариства.
Надання дов1реносп на право учасл та голосування на Загальних зборах не виключае право учасл на цих
Загальних зборах акцюнера, який видав дов1ренють, замють свого представника.
KpiM того, звертаемо Вашу увагу, що вщповщно до пункту 10 роздту VI Закону УкраТни «Про
депозитарну систему УкраТни» власник цшних nanepiB зобов'язаний звернутися до обраноТ емггентом
депозитарноТ установи та укласти з нею floroeip про обслуговування рахунка в цшних паперах вщ власного
iMeHi або здшснити переказ прав на цшы папери на свш рахунок в цшних паперах, вщкритий в шили
депозитарий установ1.
У раз!, якщо Ви як власник цшних nanepiB протягом одного року з дня набрання чинносл цим Законом
не уклали з обраною емггентом депозитарною установою догов1р про обслуговування рахунка в цшних
паперах вщ власного iMeHi або не здшснили переказ належних Вам прав на цшы папери на свш рахунок у
цшних паперах, вщкритий в шшш депозитарий установ1, Bami цшы папери не будуть враховаы при
визначены кворуму та при голосуваны на Загальних зборах акцюнер1в. Обмеження щодо врахування цшних
nanepie при визначены кворуму та при голосуваны в органах емгтента встановлюються депозитарною
установою в cncreMi депозитарного облку.
Телефони для довщок Товариства: (056) 410-53-14.
Телефони для довщок депозитарноТ установи ТОВ «ОБ'СДНАНА РЕеСТРАЦ1ЙНА К01\/1ПАН1Я»: (050)
425-00-78.
Адреса власного веб-сайту, на якому розмщено шформац1ю з проектами р1шень щодо кожного з
питань, включених до порядку денного: http://cqok.metinvestholdinq.com/ru/about/info.
>
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