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Повщомлення про виникнення особливоУ шформацп (шформащУ про шотечш 
n i H H i папери, сертифжати фонду операцш з нерухомктю) емггента 

(для опублшування в офщшному друкованому виданш) 
I . Загальш вщомостл 

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
1. Повне найменування емггента "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-ЗБАГА ЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБШАТ" 

00190977 

50066, м.Кривий Pir, -

(056)410-53-01 (0564) 51-32-82 

cgk@metinvestholding.com 

http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info 

Вщомостл про прийняття ршення про попередне надання 
згоди на вчинення значних правочишв 

Текст повщомлення 

Р1чними Загальними зборами aicnioHepiB ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» (код за СДРПОУ 00190977) 
(надаги - ПРАТ «ЦГЗК» або Товариство) прийнято ршення про надання попередньо!' згоди на 
вчинення Товариством значних правочишв, ринкова вартють майна, робгт або послуг чи сума 
коптив, що е IX предметом, становить вщ 10 вщсотюв вартостл актив1в за даними p i n H o i фшансово!' 
звпност1 Товариства за 2016 р к , яю вчинятимуться Товариством у ход! його поточно!" 
господарсько!" д1яльност1 протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор1в 
акцюнер1в. 
Дата прийняття ршення про попередне надання згоди на вчинення значних правочишв - 19 квпня 
2017 року; 
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - рЧчш Загальш збори акцюнер!в ПРАТ 
«ЦГЗК»; 
Вщомосп щодо правочишв i3 зазначенням, зокрема, Гх характеру - укладання Товариством 
правочишв щодо надання або отримання послуг, виконання робгт, передач! або отримання в 
управлшня будь-яким способом основних фонд!в (3aco6ie), придбання або вщчуження оборотних 
(включно щодо реал!зацп зал!зорудно!' сировини) i необоротних актив1в, KOMicii, кредитлв, 
акредитив!в, позик, ф1нансово!- допомоги, поруки (гарантп), застави та !нших правочишв щодо 
забезпечення виконання зобов'язань; 
Гранична сукупшсть вартостл' правочишв - 23 564 272,55 тис. грн., що екв1валентно 877 790 000,00 
долар!в США за офщшним курсом НБУ станом на дату прийняття ршення; 
Вартлсть актив!в емпента за даними останньо!' p i 4 H 0 i ф!нансово!' звпност! (станом на 31.12.2016 
року) - 12 615 388,00 тис.грн.; 
Сшввщношення гранично!' сукупност! вартосп правочин!в до вартост! актив!в емнента за даними 
останньо!' piHHo'i фшансово!' звпностл (у вщсотках) - 186,79%; 
Загальна к!льк1сть голосуючих акцш - 1 184 782 094 (станом на 12 квпня 2017р. (дата складання 
перелшу акцюнер!в, як[ мають право брати участь у загальних зборах)); 
Кшьюсть голосуючих акцш, що зареестрован! для участ! у загальних зборах - 1 183 601 107; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували «за» прийняття р1шення - 1 183 601 107; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували «проти» прийняття ршення - 0. 

2. Код за СДРПОУ 

3. Мюцезнаходження 

4. Miжмicький код, телефон та факс 

5. Електронна поштова адреса 

6. Адреса сторшки в мереж! 1нтернет, 
яка додатково використовуеться 
емпентом для розкриття шформацп 

7. Вид особливо!' шформацп 

П. 
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III . 11 i i и не 

1. Особа, зазначена нижче, шдтверджуе достоьчршсть шформацп', що миститься у повщомленнк та 
визнае, що вона несе вщповщальнтсть згщно^з законодавством. 

2. Найменування посади \!ДА^Л Шевчик Дмитро Володимирович 

Генеральний директор (шдгшс) | (™щали та гпмзвище кер1вника) 

20.04.2017 

(дата) 


