Повщомлення про виникнення особливоТ шформацн (шформацн про шотечш
щнш папери, сертифшати фонду операщй з нерухомютю) емггента
(для опублшування в офщшному друкованому виданш)

I. Загальш вщомост!

1. Повне найменування емггента

ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБШАТ"

2. Код за еДРПОУ

00190977

3. Мюцезнаходження

50066, м.Кривий Pir, -

4. Млжмюький код, телефон та факс

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

5. Електронна поштова адреса

cgk@metinvestholding.com

6. Адреса сторшки в мереж! 1нтернет,
яка додатково використовуеться
емЬентом для розкриття шформаци'

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

7. Вид особливо! шформацн

Вщомоеп про прийняття р ш е н н я про попередне надання
згоди на вчинення значних правочишв

II. Текст повщомлення
Позачерговими
Загальними
зборами
акцюнер1в
ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» (код за СДРПОУ
00190977) (надапт - ПРАТ «ЦГЗК» або Товариство) прийнято р ш е н н я про надання попередньоУ.
згоди на вчинення Товариством значних правочишв, ринкова вартють майна, po6iT або послуг чи
сума коштлв, що е ix предметом, становить 10 i бшыне вщсотюв BapTOCTi актив!в за даними pinHOi
ф1нансово'1 3BiTHOCTi Товариства за 2017 р к , яю вчинятимуться Товариством у ход1 його
фшансово-господарськоТ д1яльност! протягом не бшын як 1 (одного) року з дати прийняття такого
р1шення цими Загальними зборами акщонер1в.
Дата прийняття Загальними зборами Товариства р1шення про попередне надання згоди на
вчинення значних правочишв - 15 березня 2018 року;
Вцюмостл щодо правочишв i3 зазначенням, зокрема, i'x характеру - укладання Товариством
кредитних договор!в, договор!в позики, договор!в KOMicii, експортних договор!в, договор1в щодо
надання будь-яко'1 застави, шотеки або шшого забезпечення, договор1в поруки (у тому чиcлi
додаткових договор!в поруки, договор!в про шдтвердження поруки), договор1в щодо надання
гаранти, гарантн вщшкодування, договор1в щодо выступления будь-яких прав вимоги, договор1в
щодо надання права догов1рного та/або примусового (безакцептного) списания кошттв з
банювських paxyHKie Товариства, договор1в щодо припинення юнуючого забезпечення, договор!в
щодо припинення договор!в шж кредиторами, договор1в про довЬрче управлшня (у тому чиогп
додаткових договор1в про дов1рче управлшня, договор!в про обслуговування випуску облпжцй (у
тому ч и с т додаткових договор1в про обслуговування випуску обл1гацш), дилерських договор!в,
договор1в з дилер-менеджером(-ами) (у тому числ! додаткових договор!в з дилер-менеджером(ами) ), договор1в про шдписку, агентських договор!в (включаючи, але не обмежуючись,
розрахунково-агентських
договор!в,
агентських
договор1в
щодо
викупу);
Гранична сукупна варттсть правочишв - 208 111 824,00 тис. грн., що ектвалентно 8 ООО ООО 000,00
долар1в США за офщшним
курсом
НБУ станом
на дату прийняття р!шення;
Варт1сть актив1в емггента за даними останньо\' pinHo'i фшансовоУ. э в т ю с т т (станом на 31.12.2017
року) - 14 217 607,00 тис.грн.;
Сшввщношення гранично!' сукупно'1 вартост1 правочишв до вартосп актив1в ем!тента за даними
останньоТ piHHOi фшансово'1 3BiTHOCTi (у вщсотках) - 1463,76%;

Загальна кшькють голосуючих акцш - 1 185 143 271 (станом на 07 березня 2018р. (дата складання
перелку акщонер1в, як1 мають право брати участь у загальних зборах));
Клльюсть голосуючих акцш, що зареестроваш для участ1 у загальних зборах - 1 183 857 958;
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували «за» прийняття рнпення - 1 183 585 058;
Юльюсть голосуючих акцш, що проголосували «проти» прийняття р ш е н н я - 272 900.

III. Шдпис
1. Особа, зазначена нижче, шдтверджуе дос ов1ршсть шформащ'1, що м1ститься у повцюмленш, та
визнае, що вона несе вццговщальнкть зпдн 13 законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директс

Шевчик Дмитро Володимирович
(шщали та гллзвище кер1вника)

15.03.2018
(дата)

