ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБИНАТ» (дал1 - Товариство)
(щентифкацшний код 00190977; мюцезнаходження: м. Кривий Pir, Днтропетровська обл., УкраТна,
50066) повщомляе
про проведения р1чних Загальних збор1в акцюнер1в.
Дата та час проведения р1чних Загальних збор1в: «18» травня 2018 року об 11.00 годинi.
Micqe проведения р1чних Загальних збор1в: 50066, Днтропетровська обл., Mi сто Кривий Pir, вулиця
Двжська, будинок 34Г, буд1вля Ыформацшно-обчислювального центру, юмната 402, актовий зал.
Час початку реестрацм акцюнер1в для учасп у р1чних Загальних зборах: «18» травня 2018 року о 10.00
годин).
Час заюнчення реестрацм акцюнер1в для учасп у р1чних Загальних зборах: «18» травня 2018 року о 10.45
годин).
Мюце реестрацП' акцюнер1в для учасп у р1чних Загальних зборах: 50066, Днтропетровська обл., MJCTO
Кривий Pir, вулиця Двшська, будинок 34Г, буд1вля 1нформац1йно-обчислювального центру, ммната
402, актовий зал.
Дата складення перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у р1чних Загальних зборах акцюнер1в - «14»
травня 2018 року станом на 24-00 годину.
Загальна юльюсть акц1й станом на дату складання перелку oci6, яким надсилаеться повщомлення про
проведения р1чних Загальних збор1в - 1 186 540 000 штук простих !менних акцш.
Загальна юльюсть голосуючих акц1й станом на дату складання nepeniKy oci6, яким надсилаеться
повщомлення про проведения р1чних Загальних збор1в - 1 186 540 000 штук простих гменних акцш.
riepeniK питань разом з проектом ршень щодо кожного з питань. включених до проекту порядку
денного Загальних збор1в:
1) Обрання л1чильноТ KOMiciT Загальних збор1в акцюнер1в Товариства.
Проект р1шення по даному питанию:
«1.1. Обрати Шчильну ком'ю'т цих Загальних збор'т у наступному складг.
1) Лисенко Свмлана Олександр'1вна - голова л'типьно) ком'юи,
2) Бондар Ал'ша Вмали'вна - член тчипьнсйKOMicit,
3) Кузевич Ольга Антошвна - член л'1чильно)'KOMicii]
4) Троф'шова Валентина Васил'1вна - член л'1чильно1ком'юИ»
2) Прийняття pimeHb з питань порядку проведения Загальних збор1в акцюнер1в Товариства.
Проект р1шення по даному питанию:
«2.1. Питания порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Обрання л'1чильно)'комы Загальних збор'ю акцюнер1в Товариства.
2) Прийняття piuieHb з питань порядку проведения Загальних збор'ю акцюнер'м Товариства.
3) Прийняття р'тиень з питань порядку проведения Загальних збор/e акцюнер'1в Товариства.
4) Прийняття р'шення за насл'1дками розгляду 3eimy НаглядовоГради Товариства за 2017 piK.
5) Затвердження р'\чного зв'\ту {р'\чно'\ фшансово/ 3eimHOcmi) Товариства за 2017р/к.
6) Визначення порядку розподту прибутку за результатами д1яльност1 Товариства у 2017 роц1.
Прийняття р/шення про виплату dueideHdie, затвердження розм1ру див(денд'1в за простими
шенними акцтми Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати
dueideHdie.

7) Затвердження Статуту Товариства у новш редакци.
8) Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, в тому чиш щодо яких е
за'штересованють, яю можуть вчинятися Товариством протягом не б'тьш як одного року з
дати прийняття такого р'шення цими Загальними зборами акцюнер'т, /з зазначенням
характеру правочишв та fx гранично)' сукупно'1 eapmocmi.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор'т акцюнер'1в Товариства:
- час для вистуnie з питания порядку денного - до 15хвилин;
- час для eidnoeidi на запитання до допов'1дача -до 5 хвилин.
Запитання до допов'1дача та пропозици акцюнер1в щодо виступу подаються до Секретаря ттьки в
письмовш форм/ / лише з питания порядку денного, яке розглядаеться. Аношмт запитання не
розглядаються.»
3) Прийняття ршення за наслщками розгляду звггу виконавчого органу Товариства за 2017 piK.
Проект р1шення по даному питанию:
«3. Затвердити 3eim виконавчого органу Товариства за 2017 piK.»
4) Прийняття рвения за наслщками розгляду звггу НаглядовоТ ради Товариства за 2017 piK.
Проект р1шення по даному питанию:
«4. Затвердити 3eim Наглядово'1' ради Товариства за 2017 piK.»
5) Затвердження piMHoro звггу (р1чноТ фжансовоТ звггносп) Товариства за 2017 piK.
Проект р1шення по даному питанию:
«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), 3eim про qbiHaHcoei
результати за 2017 piK (Форма № 2), 3eim про рух грошових Kouimie за 2017 piK (Форма № 3), 3eim про
власний каттал за 2017р'\к (Форма № 4), Приммки до P'NHO)'ф'мансово)'3eimHocmiза 2017piK.»

6)
Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д1яльносп Товариства у 2017 рощ.
Прийняття ршення про виплату дивщенд1в, затвердження po3Mipy дивщенд1в за простими !менними
акщями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивщенд1в.
Проект р1шення по даному питанию:
«6.1. Затвердити наступит порядок розподшу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 рощ в
сут 2 709 012 329,62 грн. (два мтьярди с'шсот дев'ять мтьйошв дванадцять тисяч триста двадцять
дев'ять гривень 62 котики):
- 1 350 ООО 000,00 грн. (один мтьярд триста п'ятдесят мтьйошв гривень 00 копШок), направити на
виплату dueideHdie акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,137761896 гривень на 1 (odHy) npocmy ащю);
- 1 359 012 329,62 грн. (oduH мтьярд триста п'яmdecяm дев'ять мтьйошв дванадцять тисяч
триста двадцять дев'ять гривень 62 котики) залишити нерозпод'теними.
6.2. Визначити, що damy складання перел'\ку ос/б, яю мають право на отримання dueideHdie, пopяdoк (у
тому числ'1, валюту виплати dueideHdie акцюнерам-нерезидентам) та строк )'х виплати встановлюе
Наглядова pada ПРАТ «ЦГЗК».
6.3. Встановити, що виплата dueideHdie щodo всього випуску акцШ Товариства повинна
здшснюватися безпосередньо акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК».»
7) Затвердження Статуту Товариства у новш редакцм.
Проект р1шення по даному питанию:
«7.1. 3ameepdumu Статут Товариства у новш редащХ
7.2. Доручити Галое/ та Секретарю Загальних збор>в nidnucamu Статут Товариства у новш pedaKujl
7.3. Уповноважити Генерального dupeKmopa Товариства або особу, що ейконус його обов'язки, за
власним po3cydoM визначити ос/б, яю 6ydymb вчиняти di'i, пов'язаш з depжaвнoю реестращею
Статуту Товариства у новш редакцИ.»
8)
Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, в тому числ1 щодо яких е
заштересовашсть, як\ можуть вчинятися Товариством протягом не бшьш як одного року з дати
прийняття такого ршення цими Загальними зборами акцюнер1в, \з зазначенням характеру
правочишв та Тх гранично! сукупноТ вартосп.
Проект р1шення по даному питанию:
«8.1. На nidcmaei ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону Укра'ши «Про акцюнерш товариства»
nonepedHbo Hadamu 3zody на вчинення Товариством значних правочишв, в тому числ'1 щodo яких е
заштересовашсть, ринкова вартють майна, po6im або послуг чи сума Kouimie, що е ix npedMemoM,
становить 10 i бтьше eidcomKie eapmocmi актив'т за daHUMu р/чно/ф'шансово'1 3eimH0cmi Товариства
за 2017 piK, яю вчинятимуться Товариством у xodi його фшансово-госпобарсько/ diяльнocmi протягом
не бшьш як 1 (odHoao) року з damu прийняття такого р'шення цими Загальними зборами акцюнер'1в, а
саме:
8.1.1. yклadaння Товариством правочишв з Приватною компашею з обмеженою в'^пов'^альшстю
Метшвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest В. V.) (реестрацШний номер 24321697) (nadani
- Метшвест Б.В.) та юpuduчнuмu особами, пое'язаними eidHocuHaMU контролю з Метшвест Б.В.,
щodo нadaння або отримання послуг, виконання роб'\т, передач/ або отримання в управлшня бубь-яким
способом основних фонд/в (3aco6ie), приббання або в'^чуження оборотних (вкпючно щобо реал'1зацн

3ani3opydHO'f сировини) i необоротних aKmueie, ком'юЯ, Kpedumie, aKpedumueie, позик, финансово/
donoMOzu, поруки (гаранта), застави та мших правочишв щodo забезпечення виконання зобов'язань
граничною вартютю на кожен правочин, яка емвалентна 663 140 000,00 (uiicmcom шютбесят три
мтьйони сто сорок тисяч) donapie США за оф'щШним курсом НБУна damy вчинення правочину.
8.2. Гранична сукупна eapmicmb ycix правочишв, вказаних в п. 8.1.1. цього ршення, не повинна
перевищувати 902 500 000,00 @ев'ятсот два мтьйони п'ятсот тисяч) donapie США.
8.3. Уповноважити Генерального dupeKmopa Товариства або особу, що виконус його обов'язки, або
шшу особу, уповноважену на це doeipeHicmv, вudaнoю Генеральним dupeKmopoM Товариства,
протягом 1 (odHozo) року з damu пpoвedeння цих Загальних збор'ю збшснювати eci необюдш di'i щodo
вчинення в/д 'меш Товариства правочишв, вказаних в п. 8.1.1. цього р'шення, за умови dompuMaHHfl
пункту 8.2 цього р'шення та з безумовним ботриманням вимог «npo^dypu зamвepdжeння значних
правочин1в», що зamвepdжeнa Ршенням № 80 Haгляdoвoiради Товариства в/д 04.07.2013р.
8.4. Для yклadeння та виконання значних правочишв, в тому числ'1 щodo яких с заштересовашсть, на
вчинення яких було набано згоду Загальними зборами акцюнер'1в Товариства в/дпов/дно до л. 8 . 1 1
цього р'шення не вимагаеться прийняття бубь-якого наступного ршення Загальними зборами
amioHepie, Наглядовою радою або шшим органом управл'шня Товариства.»
Для реестрацм акцюнерам необхщно мати при co6i паспорт, а представникам акцюнер1в - паспорт та
дов1рен1сть на право учасп та голосування на Загальних зборах, оформлену вщповщно до вимог чинного
законодавства УкраТни.
Акцюнери можуть ознайомитися з документами, необхщними для прийняття ршень з питань порядку
денного Загальних збор1в, особисто або через уповноваженого представника до дати проведения Загальних
36opie за адресою: 50066, Днтропетровська обл., м. Кривий Pir, управлЫня ПРАТ «ЦГЗК», кабЫет 215,
юридичний вщдт, з понедтка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових джв, а
також у день проведения Загальних 36opie - за мюцем Тх проведения. Акцюнери (Тх представники) при co6i
повины мати документ, що посвщчуе особу, належно оформлену дов!ренють та документ, що пщтверджуе
право власносп на npocri iMeHHi акцм' Товариства. Посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок

ознайомлення акцюнер1в з документами - кер1вник напрямку з управлшня корпоративними правами
юридичного вщдту Бондаренко Тетяна Вадим1вна.
Не гнзжше ыж за 20 дыв до дати проведения Загальних збор1в кожний акцюнер мае право внести
пропозицП' щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних збор1в. ЗмЫи до проекту порядку
денного загальних збор1в вносяться лише шляхом включения нових питань та проекп'в р1шень i3
запропонованих питань. Пропозицм' щодо включения нових питань до проекту порядку денного повинж
мютити вщповщш проекти piuieHb з цих питань. Пропозищя до проекту порядку денного загальних 36opie
акцюнерного товариства подаеться в письмовм форм1 i3 зазначенням пр1звища (найменування) акцюнера,
який ТТ вносить, юлькосп, типу та/або класу належних йому акщй, змюту пропозицм' до питания та/або
проекту ршення. Пропозицм до проекту порядку денного Загальних збор1в акцюнери можуть надсилати
на адресу Товариства: 50066, Днтропетровська обл., м. Кривий Pir, ПРАТ «ЦГЗК». Пропозицм' акцюнер1в
(акцюнера), яю сукупно е власниками 5 або бтьше вщсотюв голосуючих акщй, 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 учасп та голосування
на Загальних зборах, видана ф1зичною особою, посвщчуеться нотар1усом або Ышими посадовими особами,
яю вчиняють нотар1альн1 дм, а також може посвщчуватися депозитарною установою у встановленому
Нацюнальною KOMicieio з цЫних nanepie та фондового ринку порядку. Дов1ренють на право учасп та
голосування на Загальних зборах вщ itneHi юридичноТ особи видаеться ТТ органом або Ышою особою,
уповноваженою на це ТТ установчими документами. Дов1ренють на право учасп та голосування на Загальних
зборах Товариства може мютити завдання щодо голосування, тобто перелк питань порядку денного
Загальних збор1в i3 зазначенням того, як i за яке (проти якого) р1шення потр1бно проголосувати. Пщ час
голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо дов1ренють не мютить завдання щодо голосування, представник вир1шуе eci
питания щодо голосування на Загальних зборах акцюнер1в на свм розсуд. Акцюнер мае право видати
дов1рен1сть на право учасп та голосування на Загальних зборах деюльком своТм представникам. Акцюнер
мае право у будь-який час вщкликати чи замЫити свого представника на Загальних зборах Товариства.
Надання дов1реносп на право учасп та голосування на Загальних зборах не виключае право учасп на цих
Загальних зборах акцюнера, який видав дов1ренють, замють свого представника.
Основы показники фшансово-господарськоТ' д1яльносл ПРАТ «ЦГЗК»
тис, грн.
Перюд
Найменування показника
2017 piK
2016 piK
Усього актив1в
14 217 607
12 615 388
Основы засоби (за залишковою вартютю)
5 094 567
4 923 221
Запаси
456 272
339 871
Сумарна дебггорська заборгованють
7 500 879
6 189 640
Грош1 та Тх екв1валенти
432 620
219 203
4 422 188
2 874 483
Нерозподтений прибуток (непокритий збиток)
Власний капрал
7 121 893
6 007 569
296 635
Зареестрований (пайовий/статутний) капрал
296 635
757 079
Довгостроков1 зобов'язання i забезпечення
851 093
6 244 621
5 850 740
Поточн1 зобов'язання i забезпечення
2 709 012
2 218 888
Чистий фшансовий результат: прибуток (збиток)
1 186 521 531
Середньор1чна юльюсть акц1й (шт.)
1 186 513 691
2,28317
1,87008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцш (грн.)
Телефони для довщок Товариства: (056) 410-53-14.
Адреса власного веб-сайту, на якому розм1щено Ыформащю з проектами ршень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного: http://cqok.metinvestholdinq.com/ru/about/info.

Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК»

В. Шевчик
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