
ПРОТОКОЛ № 1 
р1чних Загальних збор1в акцюнер!в 

ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» 

(надал! - Товариство або ПРАТ «ЦГЗК») 

м.Кривий P i r 19 квггня 2017 року 

Micue проведения р1чних Загальних збор1в акцюнер1в Товариства (надал1 - Загальш 
збори або Загальш збори акцюнер1в): УкраТна, Дыпропетровська область, MJCTO Кривий 
Pir , вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал. 
Час початку реестрацп акцюнер1в (Ух представниюв) для учасл в Загальних зборах: 
09 год. 00 хв. 19 квггня 2017 року. 
Час закшчення реестрацм акцюнер1в (i'x представниюв) для учасл в Загальних зборах: 
10 год. 45 хв. 19 кв1тня 2017 року. 
Час та дата початку Загальних збор1в: 11 год. 00 хв. 19 к в т я 2017 року. 
Час та дата закшчення Загальних збор1в: 12 год. 30 хв. 19 кв1тня 2017 року. 
Дата складення перел!ку акцюнер1в, яю мають право на участь в Загальних зборах: 
12 квггня 2017 року станом на 24 годину. 
Загальна кшьюсть oci6, включених до nepenixy акцюнер1в, як! мають право на участь 
в Загальних зборах: 1736 oci6. 
Загальна кшьюсть голоЫв акцюнер1в, що мають право брати участь у голосуванш 
(голосуючих): 1 184 782 094 (один мтьярд сто в1с1мдесят чотири мтьйони CJMCOT в1с1мдесят 
дв1 тисяч1 дев'яносто чотири). 
Загальна кшьюсть голоав акцюнер1в - власниюв голосуючих акцш, яю 
зарееструвалися для учасл в Загальних зборах: 1 183 601 107 (один мтьярд сто 
вю1мдесят три мтьйони Ш Ю Т С О Т одна тисяча сто C J M ) . 

Кворум Загальних збор1в: 99,90032 %. 
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями. 
Голова Загальних збор!в Бондаренко Тетяна Вадим1вна. 
Секретар Загальних збор1в: Громко Наталя Володимир1вна. 

На зборах присутнм приватний HOTapiyc Кривор1зького мюького нотар1ального округу 
Риана СВ. . 

Реестрац1ю акц1онер1в та Тх представниюв, яю прибули для учасл в р1чних Загальних 
зборах акцюнер1в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ», проводила Реестрацмна KOMicifl, створена зпдно 
ршення НаглядовоТ ради ПРАТ «ЦГЗК» (протокол № 224 вщ 03.04.2017р.), яким 
повноваження РеестрацмноТ KOMiciT р1чних Загальних збор1в акц1онер1в Товариства, 
скликаних на 19.04.2017 року, передано депозитарий установ1 - ТОВАРИСТВУ 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВ1ДАЛЬН1СТЮ «ОБ'СДНАНА РЕССТРАЦ1ЙНА КОМПАН1Я» 
(щентиф1кац1йний код 23785133; м1сцезнаходження: 08292, КиТвська обл., м. Буча, бул. Б. 
Хмельницького, буд. 6, офю 253) (дал1 - Компатя). Внутршым розпорядженням кер1вника 
Компани було затверджено склад РеестрацмноТ KOMiciT з числа прац1вниюв Компани. 

Вщповщно до вимог ст.40 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства» Головою 
РеестрацшноТ KOMiciT р1чних Загальних збор1в акц1онер1в ПРАТ «ЦГЗК», скликаних на 19 
квггня 2017 року, обрано Кравець Олену МиколаТвну (протокол РеестрацмноТ KOMiciT №1 вщ 
12.04.2017 року додаеться). 

Голова р1чних Загальних 36opie акцюнер1в Бондаренко Т.В. приврала присуттх на 
зборах i надала слово T o n o e i РеестрацмноТ KOMiciT Кравець О.М. для оголошення пщсумюв 
реестрацм учасниюв pi4Hnx Загальних 36opiB ПРАТ «ЦГЗК». 

С Л УХАЛ И: 

Голову Реестрацмно! KOMiciT Кравець О.М., яка доповта, що на дату проведения р\чн\лх 
Загальних 36opie акцюнер!в статутний капрал ПРАТ «ЦГЗК» складае 296 635 000,00 (двюл 
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дев'яносто шють мтьйоыв шютсот тридцять п'ять тисяч) гривень та подтений на 
1 186 540 ООО (один мтьярд сто в1амдесят шють мтьйоыв П ' Я Т С О Т сорок тисяч) простих 
!менних акц!й номЫальною вартютю 0,25 (двадцять п'ять копмок) гривы кожна. 

Дата складення перел1ку акцюнер!в, яю мають право на участь у р1чних Загальних 
зборах акцюнер1в Товариства, - 1 2 квггня 2017 року станом на 24 годину. 

Загальна юльюсть oci6, включених до перелку акцюнер1в, яю мають право на участь у 
Загальних зборах акцюнер1в Товариства, становить 1736 (одна тисяча CJMCOT тридцять 
шють) oci6. Шють депозитарних установ не надали 1нформац1ю про власниюв (менних цмних 
n a n e p i B . На рахунку Товариства в ПАТ «НДУ» облжовуються npocTi iMeHHi акцм, що викуплен1 
емггентом, в юлькооп 34 052 штук. У вщповщносл до пункту 10 роздту VI Закону УкраТни 
«Про депозитарну систему УкраТни» у pa3i, якщо власник цЫних nanepiB протягом одного 
року з дня набрання чиннооп цим Законом не уклав з обраною емггентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цЫних паперах вщ власного iMeHi або не 
здмснив переказ належних йому прав на ц\ии\ папери на свм рахунок у цЫних паперах, 
вщкритий в iHLUM депозитарий установи ц\ни\ папери такого власника (яю дають право на 
участь а органах емггента) не враховуються при визначены кворуму та при голосуванш в 
органах емггента. У вщповщност1 до статп 66 Закону УкраТни «Про акцюнерн1 товариства» 
при голосуваны та визначенн1 кворуму загальних збор1в не враховуються викуплеы 
акцюнерним товариством акци. 

Загальна юльюсть голосуючих акцм - 1 184 782 094 (один мтьярд сто в1амдесят 
чотири мтьйони C J M C O T вюмдесят дв1 тисяч1 дев'яносто чотири) простих 1менних акцм. 

Реестрацтною KOMiciera встановлено, що в термЫ, визначений для реестрацм, для 
учасл в р1чних Загальних зборах зареестровано 62 (шютдесят два) акц1рнера (Тх 
представника), що волод1ють у сукупност1 1 183 676 772 (один мтьярд сто вюмдесят три 
мтьйони Ш Ю Т С О Т амдесят ш1сть тисяч амсот с1мдесят дв1) шт. акц1й, з яких 1 183 601 107 
(один мтьярд сто вгамдесят три мтьйони Ш Ю Т С О Т одна тисяча сто CJM) шт. акцм е 
голосуючими. Кворум складае 99,90032% вщ загальноТ юлькост1 акц1й, що мають право 
голосу. 

Загальна юльюсть виданих бюлетеыв для голосування - 140 шт.. 
Перелк акцюнер1в, яю зарееструвалися для участ1 у Загальних зборах Товариства, 

додаеться. 
У вщповщнооп до ст.41 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства» кворум 

Загальних збор1в акц1онер1в ПРАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол РеестрацмноТ KOMiciT №2 
додаеться). 

Загальн1 збори акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК» визнаються правомочними. 

У вщповщносл до Статуту Товариства ршенням НаглядовоТ ради Товариства №224 вщ 
03.04.2017 року Головою Загальних збор1в акц1онер1в Товариства обрано Бондаренко Тетяну 
Вадим1вну, Секретарем Загальних збор'ю - Громко Наталю Володимир1вну. 

Загальн! збори акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК» оголошено вщкритими. 

Голова Загальних збор1в Бондаренко Т.В. повщомила, що 1нформац1я про проведения 
р1чних Загальних збор1в та питания, яю внесен! Наглядовою радою Товариства до порядку 
денного збор!в, були доведен! до вщома кожного акцюнера не менше н!ж за 30 джв до дати 
Загальних збор1в шляхом персональних повщомлень, публ!кацн в газел «Бщомосл 
Нац!ональноТ KOMiciT з цЫних n a n e p i B та фондового ринку» №52 вщ 17.03.2017 року та 
розмщення в загальнодоступн1й 1нформац1йн1й 6a3i даних НКЦПФР про ринок цЫних n a n e p i B 
за адресою: h t t p : / / s t ockmarKe t .gov .ua /db /news /168607 /show i на веб-стор1нц1 Товариства в 
мереж1 Ытернет за адресою: h t t p : / / c g o k . m e t i n v e s t h o l d i n g . c o m / u a / a b o u t / i n f o . 

Порядок денний: 
1. Обрання л1чильноТ комки та затвердження регламенту Загальних збор1в 

акц1онер1в Товариства. 
2. 3 B J T виконавчого органу про результати ф1нансово-господарськоУ д1яльносл 

Товариства за 2016 pi к. 
3. Звгг НаглядовоТ ради Товариства за 2016 pix. 
4. Затвердження р1чно'Г фшансовоУ 3 B J T H O C T I Товариства за 2016 pix. 

Протокол DJ4HUXЗагальнихзбор/еакшонер'ш 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ» 
eid 19 кв/тня 2017 року №1 

http://stockmarKet.gov.ua/db/news/168607/show
http://cgok.metinvestholding.com/ua/about/info
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5. Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д1яльност1 
Товариства у 2016 рощ. Прийняття ршення про виплату дивщенд1в, 
затвердження розм1ру дивщенд1в за простими акщями Товариства, а також 
визначення строку, порядку та способу виплати дивщенд1в. 

6. Затвердження Статуту Товариства у новш редакци. 
7. Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, у тому числ1 щодо 

яких с зажтересованють, ям можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дня проведения Загальних збор1в акцюнер1в, i3 зазначенням характеру 
правочишв та Ух гранично!" сукупноУ вартосл. 

> 3 питания №1 порядку денного «Обрання л1чильно! ком'юн та затвердження 
регламенту Загальних 36opie акцюнер1в Товариства» 

С Л УХАЛ И: 
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор1в, яка запропонувала для оргаызацм 

роботи р1чних Загальних збор1в, а саме, для забезпечення проведения голосування на 
Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, передати повноваження 
ГПчильноТ KOMiciT депозитарий установ1 - ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
В1ДПОВЩАЛЫН1СТЮ «ОБ'еДНАНА РЕеСТРАЦ1ЙНА КОМПАН1Я» (щентифжацЮний код 
23785133; м1сцезнаходження: 08292, КиТвська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, 
офю 253), затвердити умови угоди, вщповщно до якоТ депозитарна установа здмснюе 
повноваження Л1чильноТ KOMicif Загальних 36opiB Товариства, та регламент 36opiB. 
Голова збор/е Бондаренко Т.В. оголосила проект р'шення з першого питания порядку 
денного, запропонований для голосування. 

1.1. Передати повноваження Л1чильноТ KOMiciT даних Загальних збор1в депозитарий ycTaHOBi 
- ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВЩАЛЬНЮТЮ «ОБ'еДНАНА РЕССТРАЦ1ЙНА 
КОМПАН1Я» (щентиф1кац1йний код 23785133; мюцезнаходження: 08292, КиТвська обл., м. 
Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офю 253) та затвердити умови угоди, вщповщно до якоТ 
депозитарна установа здмснюе повноваження Л1чильноТ KOMiciT Загальних збор|'в 
Товариства. 
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних 36opiB акцюнер1в Товариства: 

- час для BHCTynie з питания порядку денного - до 15 хвилин; 
час для B i f lnoBi f l i на запитання до доповщача - до 5 хвилин. 

Запитання до доповщача та пропозицм акцюнер1в щодо виступу подаються до 
Секретаря титьки в письмовм форм! i лише з питания порядку денного, яке розглядаеться. 
AHOHiMHi запитання не розглядаються. 
1.3. Питания порядку денного розглянути в наступному порядку: 

1) Обрання л1чильноТ KOMiciT та затвердження регламенту Загальних 36opie акцюнер1в 
Товариства. 

2) Звгг виконавчого органу про результати фЫансово-господарськоТ д1яльносл 
Товариства за 2016 piK. 

3) 3BJT НаглядовоТ ради Товариства за 2016 piK. 
4) Затвердження р1чноТ фЫансовоТ звггносл Товариства за 2016 piK. 
5) Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д1яльносл Товариства у 

2016 роц[. Прийняття ршення про виплату дивщенд1в, затвердження po3Mipy дивщенд1в за 
простими акц1ями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати 
дивщещы'в. 

6) Затвердження Статуту Товариства у новм редакци. 
7) Попередне надання згоди на вчинення значних правочиыв, у тому числ1 щодо яких е 

зантересованють, яю можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведения Загальних 36opie акцюнер1в, i3 зазначенням характеру правочиыв та Тх граничноТ 
сукупноТвартостг 

Заперечень та нших пропозицм не надмшло. 
Голова збор1в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати. 

Протокол DJ4HUX Загальних збор/'е aw/онео/в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГА ЧУВАЛЬНИИ КОМБ1НА Т» 
eid 19 кв/тня 2017 року №1 
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Голосування по першому питанию проводилось бюлетенем №1. 
Пюля голосування Голова Реестрацмно! KOMiciT Кравець О.М. оголосила пщсумки 

голосування (протокол РеестрацмноТ KOMiciT №3 за пщсумками голосування додаеться). 
При визначены пщсумюв голосування було виявлено: 

- дмсних бюлетеыв №1 для голосування - 19 шт., 
- недмсних бюлетеыв -Ошт., 
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 1 шт.. 

Голоси учаснишв зборю роздтилися наступним чином: 

Ршення Кшьюсть r o n o c i B , 
шт. 

Вщсоткове вщношення до загальноТ 
юлькооп r o n o c i e учасниюв збор1в, % 

ЗА 1 183 599 107 99,99983 
ПРОТИ 0 0,00000 

УТРИМАВСЯ 0 0,00000 
За бюлетенями, що Кшьюсть r o n o c i B , 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 
KmbKOCTi голоав учасниюв збор1в, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У 
ГОЛОСУВАНН1 2000 0,00017 

ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ 0 0,00000 

Ршення прийнято простою бшьшютю r o n o c i B акцюнер1в, як1 зарееструвалися для 
участ1 в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання 
акцш, зпдно 31 ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства». 

3 першого питання порядку денного eupiuiunu: 
1.1. Передати повноваження Л1чильноУ KOMiciV даних Загальних збор1в депозитарнш 

установ1 - ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ «ОБ'СДНАНА 
РЕССТРАЦ1ЙНА КОМПАН1Я» (щентиф1кац1йний код 23785133; мюцезнаходження: 
08292, КиТвська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офю 253) та 
затвердити умови угоди, вщповщно до якоТ депозитарна установа здшснюе 
повноваження Л нильноТ KOMiciT Загальних збор1в Товариства. 

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор1в акц1онер1в Товариства: 
- час для виступ1в з питання порядку денного - до 15 хвилин; 
- час для вщповцц на запитання до доповщача - до 5 хвилин. 
Запитання до доповщача та пропозицм акцюнер1в щодо виступу подаються до 
Секретаря тшьки в письмовш форм! i лише з питання порядку денного, яке 
розглядаеться. Аножмж запитання не розглядаються. 

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 
1) Обрання л1чильно'Г KOMiciV та затвердження регламенту Загальних збор1в 

акцюнер1в Товариства. 
2) 3 B J T виконавчого органу про результати ф1нансово-господарськоТ д1яльносл 

Товариства за 2016 piK. 
3) Звгг НаглядовоТ ради Товариства за 2016 piK. 
4) Затвердження pin но! ф!нансово'| 3 B J T H O C T J Товариства за 2016 piK. 
5) Визначення порядку розпод!лу прибутку за результатами д1яльносл Товариства 

у 2016 роц1. Прийняття р1шення про виплату дивщенд1в, затвердження розм1ру 
д и ы д е н д ш за простими акц1нми Товариства, а також визначення строку, порядку 
та способу виплати дивщенд1в. 

6) Затвердження Статуту Товариства у новш редакци. 
7) Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, у тому чиеш щодо 

яких е заштересованють, ям можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дня проведения Загальних збор!в акцюнер!в, i3 зазначенням характеру 
правочишв та Тх гранично! сукупно! вартосл. 
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> 3 питання №2 порядку денного «3eim виконавчого органу про результати дЫнансово-
господарсько)'д1яльност'1 Товариства за 2016 р\к» 

СЛУХАЛИ: 

Шевчика Дмитра Володимировича, Генерального директора ПРАТ „ЦГЗК", який допов1в 
акцюнерам про результати фмансово-господарськоТ д1яльност1 Товариства за 2016 piK. BiH 
зауважив, що в ситуацп, коли цми на зал1зорудну сировину нестабшьы, яюсть продукцм 
стае найбшыи важливою конкурентною перевагою, в зв'язку з чим першочерговою 
стратепчною задачею для Товариства являеться подальше пщвищення яюсних 
характеристик продукцм для збереження позицм на вже освоених ринках i розширення 
поставок на HOBJ ринки збуту за рахунок зниження соб1вартосп виробництва i вдосконалення 
промисловоТ безпеки. 

Надмшла пропозиц1я затвердити звл виконавчого органу про результати фмансово-
господарськоТ д1яльносл Товариства за 2016 piK. 

Голова збор/е Бондаренко Т.В. оголосила проект р'шення з другого питання порядку 
денного, запропонований для голосування. 
2. Затвердити Звгг Генерального директора про результати фмансово-господарськоТ 
д1яльност1 Товариства за 2016 piK. 

Заперечень та мших пропозицм не надмшло. 
Голова 36opiB Бондаренко Т В . запропонувала проголосувати. 

Голосування по другому питанию проводилось бюлетенем №2. 
Пюля голосування Голова Л1чильноТ KOMicii Кравець О.М. оголосила пщсумки 

голосування (протокол Л1чильноТ KOMiciT №1 за пщсумками голосування додаеться). 
При визначенж пщсумюв голосування було виявлено: 

- дмсних бюлетеыв №2 для голосування - 20 шт., 
- недмсних бюлетеыв - 0 шт., 
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуванн1 - 0 шт.. 

Голоси учасниюв збс-pie роздтилися наступним чином: 
Ршення К1льюсть ronociB, 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 
ю'лькосп голоав учасниюв 36op iB , % 

ЗА 1 183 601 107 100,00000 
ПРОТИ 0 0,00000 

УТРИМАВСЯ 0 0,00000 
За бюлетенями, що Кшьюсть голоав, 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 
юлькосл голоав учасниюв 36opiB, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У 
ГОЛОСУВАНН1 0 0,00000 

ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ 0 0,00000 

Ршення прийнято простою б1льш1стю голос1в акцюнер1в, я к i зарееструвалися для 
участ1 в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання 
акцш, зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства». 

3 другого питання порядку денного вир1шили: 
2. Затвердити 3 B J T Генерального директора про результати фшансово-господарськоТ 
д1яльност1 Товариства за 2016 pix. 

> 3 питання № 3 порядку денного «3eim НаглядовоГради Товариства за 2016 р'ю> 

СЛУХАЛИ: 
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Голову Загальних 36opie Бондаренко Тетяну Вадил/пвну, яка за дорученням 
НаглядовоТ ради ознайомила акц1онер1в i3 звггом НаглядовоТ ради Товариства про роботу в 
2016 poqi. Бона зазначила, що Наглядова рада е органом Товариства, що представляе 
Ытереси акцюнер!в та здмснюе захист Тх прав та законних штереав. В званому n e p i o f l i в 
межах компетенцм, визначеноТ Статутом та чинним законодавством УкраТни, Наглядова рада 
здмснювала контроль та регулювання д1яльнооп виконавчого органу Товариства, в тому 
числ1, контроль за виконанням Генеральним директором ршень Загальних збор1в та 
НаглядовоТ ради, а також надавала рекомендацм вщносно господарськоТ д1яльносл 
Товариства. Бондаренко Т.В. вщзначила, що по BCJM питаниям, яю надмшли для розгляду в 
2016 p o u j , Наглядовою радою Товариства прийнял вщповщш ршення. Було запропоновано 
затвердити звгг НаглядовоТ ради Товариства за 2016 piK. 

Голова збор/е Бондаренко Т.В. оголосила проект р1шення з третього питання порядку 
денного, запропонований для голосування. 
3. Затвердити 3BJT НаглядовоТ ради Товариства за 2016 piK. 

Заперечень та мших пропозицм не надмшло. 
Голова 36opiB Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати. 

Голосування по третьему питанию проводилось бюлетенем №3. 
Г1|'сля голосування Голова ГПчильноТ KOMiciT Кравець О М . оголосила пщсумки 

голосування (протокол ЛЧчилвноТ KOMiciT №2 за пщсумками голосування додаеться). 
При визначены пщсумюв голосування було виявлено: 

- дмсних бюлетеыв №3 для голосування - 20 шт., 
- недмсних бюлетеыв - 0 шт., 
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт.. 

Голоси учасниюв збор1в роздтилися наступним чином: 
Ршення Юльюсть голоав, Вщсоткове вщношення до загальноТ 

шт. ю'лькосп голоав учасниюв 36opiB, % 
ЗА 1 183 601 107 100,00000 

ПРОТИ 0 0,00000 
УТРИМАВСЯ 0 0,00000 

За бюлетенями, що Юльюсть голоав, Вщсоткове вщношення до загальноТ 
шт. юлькосл голоав учасниюв 36opie, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У 0,00000 ГОЛОСУВАНН1 и 0,00000 

ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ 0 0,00000 

Ршення прийнято простою бшышетю r o n o c i B акцюнер1в, як\ зарееструвалися для 
учасл в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання 
акщй, зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства». 

3 третього питання порядку денного вир1шили: 
3. Затвердити 3 B J T НаглядовоТ ради Товариства за 2016 piK. 

> 3 питання № 4 порядку денного «Затвердження р/чно/ фшансово! 3eimHOcmi 

Товариства за2016р'ю> 

СЛУХАЛИ: 

Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову Загальних 36opiB, яка вщзначила, що 
фЫансова зв1тнють Товариства за 2016 piK складена за м1жнародними стандартами 
финансово'!' зв1тносл на n i f l o r a B i достов1рних облжових даних та об'ективно вщображае 
фактичний фмансовий стан Товариства за званий n e p i o f l . Повщомила, що у вщповщносл до 
вимог д1Ючого законодавства достов1рнють i повнота piHHoT фЫансово'Т звггносл за 2016 piK 
пщтверджена незалежним аудитором - Товариством з обмеженою вщповщальнютю по 
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наданню аудиторських та консультацмних послуг «Донецьюнаудит». Бона запропонувала 
затвердити рнну фмансову зв1тнють Товариства за 2016 piK. 

Голова збор/е Бондаренко Т.В. оголосила проект р'\шення з четвертого питання порядку 
денного, запропонований для голосування. 
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма №1), Звгг про 

фмансов! результати за 2016 piK (Форма №2), 3 B J T про рух грошових кошлв за 2016 piK 
(Форма №3), Звгг про власний капггал за 2016 piK (Форма №4), Примлки до piMHOi 
фмансовоТ звггносл за 2016 piK. 

Заперечень та мших пропозицм не надмшло. 
Голова 36opiB Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати. 

Голосування по четвертому питанию проводилось бюлетенем №4. 
ГПсля голосування Голова ГНчильно! KOMiciT Кравець О.М. оголосила пщсумки 

голосування (протокол ГПчильно! KOMiciT №3 за пщсумками голосування додаеться). 
При визначены пщсумюв голосування було виявлено: 

- дмсних бюлетеыв №4 для голосування - 20 шт., 
- недмсних бюлетеыв - 0 шт., 
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт.. 

Голоси учасниюв збор/в роздтилися наступним чином: 
Ршення Кшьюсть голоав, 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 
юлькооп ronociB учасниюв 36dp iB , % 

ЗА 1 183 601 107 100,00000 
ПРОТИ 0 0,00000 

УТРИМАВСЯ 0 0,00000 
За бюлетенями, що Кшьюсть r o n o c i B , 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 
юлькосл r o n o c i B учасниюв 36opie, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСЛ У 
ГОЛОСУВАНН1 0 0,00000 

ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ 0 0,00000 

Ршення прийнято простою бшышетю r o n o c i B акцюнер1в, як! зарееструвалися для 
учасл в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання 
акцш, зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства». 

3 четвертого питання порядку денного вир!шили: 
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма №1), 3 B J T про 

фшансов1 результати за 2016 piK (Форма №2), 3 B J T про рух грошових кошлв за 2016 
pix (Форма №3), Звгг про власний каштал за 2016 p ix (Форма №4), Примаки до 
piчноТ фшансовоТ з в п нос ri за 2016 pix. 

> 3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподту прибутку за 
результатами д1яльност1 Товариства у 2016 pou,i. Прийняття р/шення про виплату 
dueideHdie, затвердження розм/ру dueideHdie за простими акц/ями Товариства, а 
також визначення строку, порядку та способу виплати dueideHdie.» 

СЛУХАЛИ: 

Кривулю Владислава Миколайовича, директора фЫансового ПРАТ «ЦГЗК», який 
flonoBiB акцюнерам, що незважаючи на склады економ1чы та пол1тичы умови, яю склалися в 
2016 роцк ПРАТ «ЦГЗК» зберегло фмансову стабшьнють i отримало позитивний фмансовий 
результат за пщсумками д1яльносп в 2016 роцк ВЫ запропонував частину прибутку 
Товариства направити на виплату дивщенд1в акцюнерам Товариства, а залишок - на 
розвиток пщприемства, що дасть можливють забезпечити його стабшьну роботу в умовах 
триваючоТ кризи. 
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Голова збор/е Бондаренко Т.В. оголосила проект р1шення з п'ятого питання порядку 
денного, запропонований для голосування. 
5.1. Затвердити наступний порядок розподту прибутку, отриманого Товариством у 2016 pouj 

в cyMi 2 218 887 941,94 (два мтьярди flBicTi в1амнадцять мтьйоыв BiciMCOT в1с1мдесят 
ciM тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири котики) гривень: 
- 1 665 ООО 000,00 (один мтьярд Ш Ю Т С О Т шютдесят п'ять мтьйоыв гривень нуль копмок) 
гривень, направити на виплату дивщещи'в акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,40327994 гривень 
на 1 (одну) просту акц1ю); 
- 553 887 941,94 (п'ятсот п'ятдесят три мтьйони BiciMCOT в1амдесят c iM тисяч дев'ятсот 
сорок одна гривня дев'яносто чотири котики) гривень залишити нерозподтеними. 

5.2. Визначити, що дату складання перел1ку oci6, яю мають право на отримання дивщенд1в, 
порядок (у тому числ1, валюту виплати дивщенд1в акцюнерам-нерезидентам) та строк Тх 
виплати встановлюе Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК». 

5.3. Встановити, що виплата дивщецфв щодо всього випуску акцм Товариства повинна 
здмснюватися безпосередньо акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК». 

Заперечень та мших пропозицм не надмшло. 
Голова збор1в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати. 

Голосування по п'ятому. питанию проводилось бюлетенем №5. 
Пюля голосування Голова ХИчильноТ KOMiciT Кравець О.М. оголосила пщсумки 

голосування (протокол ШчильноТ KOMiciT №4 за пщсумками голосування додаеться). 
При визначены пщсумюв голосування було виявлено: 

- дмсних бюлетеыв №5 для голосування - 20 шт., 
- недмсних бюлетеыв - 0 шт , 
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт.. 

Голоси учасниюв збор!в роздтилися наступним чином: 
Ршення Кшьюсть голоав, 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 
юлькосл ronociB учасниюв 36op iB , % 

ЗА 1 183 599 107 99,99983 
ПРОТИ 2 000 0,00017 

УТРИМАВСЯ 0 0,00000 
За бюлетенями, що Кшьюсть голоав, 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 
юлькосл голоав учасниюв 36opiB, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У 
ГОЛОСУВАНН1 0 0,00000 

ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ 0 0,00000 
Ршення прийнято простою б ш ы ш е т ю r o n o c i B акцюнер1в, як! зарееструвалися для 
учасл в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання 
акцш, зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акц1онерн! товариства». 

3 п'ятого питання порядку денного вир1шили: 
5.1. Затвердити наступний порядок розподшу прибутку, отриманого Товариством у 

2016 рощ в cyMi 2 218 887 941,94 (два мтьярди двюл в ю м н а д ц я т ь м'тьйон1в 
BiciMCOT BiciMflecHT c iM тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири 
кошйки) гривень: 
- 1 665 000 000,00 (один мтьярд Ш Ю Т С О Т шютдесят п'ять мшьйошв гривень нуль 
кошйок) гривень, направити на виплату дивщендвв акц!онерам ПРАТ «ЦГЗК» 
(1,40327994 гривень на 1 (одну) просту акЩю): 
- 553 887 941,94 (п'ятсот п'ятдесят три мтьйони B J C J M C O T вгамдесят ciM тисяч 
дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири к о т и к и ) гривень залишити 
нерозподтеними. 

5.2. Визначити, що дату складання перелку oci6, як! мають право на отримання 
дивщенд!в, порядок (у тому числв, валюту виплати дивщещц'в акц!онерам-
нерезидентам) та строк Тх виплати встановлюе Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК». 
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5.3. Встановити, що виплата дивщенд1в щодо всього випуску акцш Товариства 
повинна здшснюватися безпосередньо а к ц ю н е р а м ПРАТ «ЦГЗК». 

> 3 питання № 6 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новш 
редакци» 

СЛУХАЛИ: 

Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову Загальних збор1в, яка повщомила про 
необхщнють внесения змм до Статуту Товариства з метою приведения у вщповщнють до 
вимог чинного законодавства, зокрема, в зв'язку i3 внесениям змм до деяких законодавчих 
акл'в УкраТни щодо пщвищення р1вня корпоративного управлмня в акцюнерних товариствах. 
Бона вщзначила, що кожен акцюнер мав змогу ознайомитися з проектом ново!' редакци 
Статуту Товариства, який пропонуеться до затвердження, та запропонувала прийняти 
ршення щодо затвердження Статуту Товариства в новм редакци. 

Голова з6ор'1в Бондаренко Т.В. оголосила проект решения з шостого питання порядку 
денного, запропонований для голосування. 
6 1 Затвердити Статут Товариства у новм редакци'. 
6.2. Доручити Голов1 та Секретарю Загальних збор1в пщписати Статут Товариства у новм 

редакци. 
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його 

обов'язки, за власним розсудом визначити oci6, яю будуть вчиняти дм, пов'язаы з 
державною реестрац1ею Статуту Товариства у новм редакци 

Заперечень та Ыших пропозицм не надмшло. 
Голова збор1в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати. 

Голосування по шостому питанию проводилось бюлетенем №6. 
Пюля голосування Голова Л1чильноТ KOMiciT Кравець О.М. оголосила пщсумки 

голосування (протокол Л1чильноТ KOMiciT №5 за пщсумками голосування додаеться). 
При визначены пщсумюв голосування було виявлено: 

- дмсних бюлетеыв №6 для голосування - 20 шт., 
- недмсних бюлетеыв - 0 шт., 
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуванн1 - 0 шт.. 

Голоси учасниюв збор/е роздтилися наступним чином: 
Ршення Кшьюсть голоав, Вщсоткове вщношення до загальноТ 

шт. кшькост1 голоав учасниюв збор1в, % 
ЗА 1 183 601 107 100,00000 

ПРОТИ 0 0,00000 
УТРИМАВСЯ 0 0,00000 

За бюлетенями, що Кшьюсть ronociB, Вщсоткове вщношення до загальноТ 
шт. юлькосл r o n o c i B учасниюв 36opiB, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТ! У п 0,00000 ГОЛОСУВАНHI и 0,00000 

ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ 0 0,00000 

Ршення прийнято бшьш як трьома чвертями ronociB акцюнер1в, ям зарееструвалися 
для учасл в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з 
вщповщного питання акцш, зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнерш 
товариства». 

3 шостого питання порядку денного вир/шили: 
6.1. Затвердити Статут Товариства у новш редакци. 
6.2. Доручити Голов1 та Секретарю Загальних 36opiB пщписати Статут Товариства у 

новш редакци. 
Протокол DJ4HUX Загальних збор/е акщ'онер/е 
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6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його 
обов'язки, за в л а с н и м розсудом визначити oci6, H K J будуть вчиняти дм, пов'язаш з 
державною реестращею Статуту Товариства у новш редакци 

> 3 питання № 7 порядку денного «Попередне надання згоди на вчинення значних 
правочишв, у тому чиш щодо яких е за1нтересованють, яю можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних з6ор'1в акцюнер1в, /з 
зазначенням характеру правочишв та fx гранично! су купно! вартост!.» 

СЛУХАЛИ: 
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор1в, яка повщомила, що зпдно статп 70 

Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства» питання про вчинення Товариством значного 
правочину, якщо ринкова варлсть майна або послуг, що е його предметом, перевищуе 25 i 
бтьше BiflcoTKie вартосл актив1в за даними останньо'Т р1чно'Т фмансовоТ зв1тносл 
акцюнерного товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних збор1в акцюнер1в. 

В зв'язку з тим, що на дату проведения Загальних збор1в неможливо визначити, яю 
значы правочини вчинятимуться Товариством у x o f l i поточноТ господарськоТ д1яльносл, 
запропонувала прийняти ршення про попередне схвалення значних правочиыв. 

Голова збор'1в Бондаренко Т.В. оголосила проект р'1шення з сьомого питання порядку 
денного, запропонований для'голосування. 
7.1. На пщстав1 ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства» 

надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочиыв, у тому числ1 
щодо яких е заттересованють, ринкова вартють майна, робгг або послуг чи сума 
кошл'в, що е Тх предметом, становить вщ 10 вщсотюв вартостт актив1в за даними р1чноТ 
фмансово'Т зв1тносл Товариства за 2016 piK, як! вчинятимуться Товариством у xo f l i його 
поточноТ господарськоТ д1яльносп протягом 1 (одного) року з дня проведения цих 
Загальних 3 6 o p i B акцюнер1в, а саме: 

7.1.1. укладання Товариством правочиыв з Приватною компаыею з обмеженою 
вщповщальнютю MeTiHBecT Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реестрацмний номер 24321697) (надал1 - Метмвест Б.В.) та юридичними особами, 
пов'язаними вщносинами контролю з Метмвест Б.В. щодо надання або отримання 
послуг, виконання робгг, передач1 або отримання в управлмня будь-яким способом 
основних фонфв (3aco6iB), придбання або вщчуження оборотних (включно щодо 
реал1зацп зал(зорудноТ сировини) i необоротних актив1в, KOMiciT, кредилв, а к р е д и т и в 1 в , 
позик, ф1нансово1 допомоги, поруки (гарантм), застави та мших правочиыв щодо 
забезпечення виконання зобов'язань граничною варл'стю на кожен правочин, яка 
екв1валентна 616 480 000,00 (шютсот шютнадцять мтьйоыв чотириста В1с1мдесят 
тисяч) долар1в США за офщмним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

7.2. Гранична сукупна варлсть yc i x правочиыв, вказаних в пункт! 7.1.1. цього ршення, не 
повинна перевищувати 877 790 000,00 (BiciMCOT амдесят ciM мтьйоыв ciMCOT 
дев'яносто тисяч) flonapie США. 

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його 
обов'язки, або iHLuy особу, уповноважену на це дов1реыстю, виданою Генеральним 
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних 
36op iB здмснювати eci необхщы дм щодо вчинення вщ iMeHi Товариства правочиыв, 
вказаних в пункл 7.1.1. цього ршення, за умови дотримання пункту 7.2. цього ршення 
та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочиыв», 
що затверджена Ршенням № 80 НаглядовоТ ради Товариства вщ 04.07.2013 року. 

7.4. Для укладення та виконання значних правочиыв, у тому числ1 щодо яких е 
заштересованють, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акцюнер1в 
Товариства вщповщно до пункту 7.1.1., не вимагаеться прийняття будь-якого 
наступного ршення Загальними зборами акцюнер1в, Наглядовою радою або мшим 
органом управлмня Товариства. 

Заперечень та мших пропозицм не надмшло. 
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Голова збор1в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати. 

Голосування по сьомому питанию проводилось бюлетенем №7. 
ГПсля голосування Голова ЛЧчильно! KOMiciT Кравець О.М. оголосила пщсумки 

голосування (протокол .ГПчильно! KOMiciT №6 за пщсумками голосування додаеться). 
При визначены пщсумюв голосування було виявлено: 

- дмсних бюлетежв №7 для голосування - 20 шт., 
- недмсних бюлетеыв - 0 шт., 
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт.. 

Голоси учасниюв збор/е роздтилися наступним чином: 
Ршення Кшьюсть r o n o c i B , 

шт. 
Вщсоткове вщношення до загальноТ 

юлькосл r o n o c i B акцюнер1в, % 
ЗА 1 183 601 107 99,90032 

ПРОТИ 0 0,00000 
УТРИМАВСЯ 0 0,00000 

За бюлетенями, що Кшьюсть голоав, 
шт. 

Вщсоткове вщношення до загальноТ 
юлькосл r o n o c i B акцюнер1в, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У 
ГОЛОСУВАНН1 0 0,00000 

ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ 0 0,00000 

Ршення прийнято бшьш як 50 (п'ятдесятьма) вщсотками ronociB акцюнер1в ПРАТ 
«ЦГЗК» вщ Тх загальноТ юлькосл зпдно 3i ст.70 Закону УкраТни «Про акЩонерш 
товариства». 

3 сьомого питання порядку денного в и pi шили: 
7.1. На ni f lCTaei ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш 

товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних 
п р а в о ч и ш в , у тому числ1 щодо яких е заштересованють, ринкова варлсть майна, 
робгг або послуг чи сума кошлв, що е Тх предметом, становить вщ 10 в щ с о т ю в 
вартосп актив1в за даними р1чноТ ф ш а н с о в о ! 3 B J T H O C T J Товариства за 2016 pix, я hi 
вчинятимуться Товариством у xofli його поточноТ господарськоТ д1яльност1 
протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор1в акцюнер1в, а 
саме: 

7.1.1. укладання Товариством п р а в о ч и ш в з Приватною компашею з обмеженою 
вщповщальнютю Метшвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реестрацшний номер 24321697) (надал1 - Метшвест Б.В.) та юридичними 
особами, пов'язаними вщносинами к о н т р о л ю з М е т ш в е с т Б.В. щодо надання або 
отримання послуг, виконання po6iT, передач! або отримання в управлшня будь-
яким способом основних фонд1в (засоб1в), придбання або вщчуження оборотних 
(включно щодо реал1зацн зал1зорудноТ сировини) i необоротних актив1в, KOMiciT, 
кредит1в, а к р е д и т и в ш . позик, фшансово!' допомоги, поруки (гарантн), застави та 
iHmnx правочинш щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною 
варт1стю на кожен правочин, яка екв! в а л е н т н а 616 480 000,00 ( ш ю т с о т 
шютнадцять м1льйон1в чотириста в1с1мдесят тисяч) долар1в США за офщшним 
курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

7.2. Гранична сукупна вартють ycix правочин1в, вказаних в пункп 7.1.1. цього р1шення, 
не повинна перевищувати 877 790 000,00 ( B J C J M C O T Ымдесят ciM м1льйон1в C J M C O T 

дев'яносто тисяч) долар1в США. 
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його 

обов'язки, або шшу особу, уповноважену на це дов1ренютю, виданою 
Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих Загальних збор1в здшснювати Bci необх1дн1 дн щодо вчинення 
вщ iMeHi Товариства правочишв, вказаних в пункт! 7.1.1. цього ршення, за умови 
дотримання пункту 7.2. цього рниення та з безумовним дотриманням вимог 
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«Процедуры затвердження значних правочишв», що затверджена Ршенням № 80 
НаглядовоУ ради Товариства вщ 04.07.2013 року. 

7.4. Для укладення та виконання значних п р а в о ч и ш в , у тому числ1 щодо яких е 
заштересованють, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами 
акцюнер1в Товариства вщповщно до пункту 7.1.1., не вимагаеться прийняття 
будь-якого наступного ршення Загальними зборами акцюнер1в, Наглядовою 
радою або шшим органом управлшня Товариства. 

Голова Загальних збор1в Бондаренко Т.В. повщомила, що порядок денний Загальних 
збор1в акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК» вичерпано, ыяких зауважень та пропозицм щодо ведения 
збор1в не надходило та оголосила збори закритими. 

Ршення Загальних збор1в акцюнер1в Товариства, викладеы у цьому протокол!, е 
остаточними i не потребують прийняття додаткових ршень Загальними зборами акцюнер1в 
Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протокол! ршень). 

Додатки, що е невщ'емною частиною цього протоколу р1чних Загальних збор1в 
акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК»: 

1. Перел1к акцюнер1в, що зарееструвалися для учасл в р1чних Загальних зборах 
ПРАТ «ЦГЗК» 19.04.2017 року. 

2. Протокол Реестрацмно! KOMiciT №1. 
3. Протокол Реестрацмно! KOMiciT №2. 
4. Протокол Реестрацмно! KOMici! №3. 
5. Протокол гпчильно! KOMici! №1. 
6. Протокол ЛЧчильно! KOMici! №2. 
7. Протокол ГНчильно! KOMici! №3. 
8. Протокол .ГПчильно! KOMici! №4. 
9. Протокол ЛЧчильно! KOMici! №5. 
10. Протокол ГПчильно! KOMici! №6. 
11. Проект Договору №_/ЛК щодо Ыформацмного та оргатзацмного забезпечення 

проведения загальних збор1в акцюнерного товариства. 
12. 3BJT Генерального директора про результати фмансово-господарсько! д1яльност1 

Товариства за 2016 piK. 
13. Звгг Наглядово! ради Товариства за 2016 piK. 
14. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма №1). 
15. 3BJT про фмансов! результати Товариства за 2016 piK (Форма №2). 
16. Звгг про рух грошових кошлв Товариства за 2016 piK (Форма №3). 
17. Звгг про власний каппгал Товариства за 2016 piK (Форма №4). 
18. Примггки до p i 4 H o ! фмансово! звггносл Товариства за 2016 piK. 
19. Проект ново! редакци Статуту ПРАТ «ЦГЗК». 

Голова Загальних збор/в акцюнер'ш 
ПРАТ «ЦГЗК» 

Секретар Загальнихзбор'ю акцюнер'ю 
ПРАТ «ЦГЗК» 

Протокол р1чних Загальних збор/в аки/онво/в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГА ЧУВАЛЬНИИ КОМБ1НА Т» 
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