ПРОТОКОЛ № 2
рi ч них Загальних збор1в акцюнер1в
ПРИВАТНОГО АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИИ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»
(надалI - Товариство або ПРАТ «ЦГЗК»)
м. Кривий Pir

18 травня 2018 року

Дата та час проведення р1чних Загальних зборвв: «18» травня 2018 року об 11.00 годин!.
Мюце проведення р т н и х Загальних збор1в акцюнер1в Товариства (надал1 - Загальш
збори або Загальш збори акцюнер1в): 50066, Днтропетровська область, мюто Кривий Pir,
вулиця Двмська, будинок 34Г, будввля Ыформацмно-обчислювального центру, юмната 402,
актовий зал.
Час початку реестрацн акцюнер1в (Ух представниюв) для учасл у рвчних Загальних
зборах: 18 травня 2018 року о 10.00 годин!.
Час заюнчення реестрацм акцюнер1в (Тх представниюв) для учасл у р1чних Загальних
зборах: 18 травня 2018 року о 10.45 годны.
Дата складення nepeniKy акцюнер1в, ям мають право на участь у р1чних Загальних
зборах акцюнер1в - «14» травня 2018 року станом на 24.00 годину.
Загальна ктьюсть oci6, включених до nepeniKy акцюнер1в, яю мають право на участь у
Загальних зборах: 4 особи.
Загальна юльюсть голоав акцюнер1в, що мають право брати участь у голосуванш
(голосуючих): 1 186 540 000 (один м т ь я р д сто в1амдесят шють м т ь й о ы в П'ЯТСОТ сорок тисяч).
Загальна юльюсть голоЫв акцюнер1в - власниюв голосуючих акц1и, яю зарееструвалися
для учасл у Загальних зборах: 1 183 585 058 (один м т ь я р д сто в1амдесят три мтьйони
П'ЯТСОТ в1амдесят п'ять тисяч п'ятдесят BiciM) штук голосуючих акцм.
Кворум Загальних збор1в: 99,75096%.
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.
Голова Загальних з б о р 1 в : Бондаренко Тетяна Вадим1вна.
Секретар Загальних збор1в: Мазур Андрм В1кторович.
На зборах присутнм приватний HOTapiyc Кривор1зького MicbKoro нотар1ального округу
Риана С В . .
Реестрацш акцюнер1в та Тх представниюв, яю прибули для участ1 в р1чних Загальних
, зборах акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК», проводила Реестрацмна KOMicia, створена р1шенням
НаглядовоТ ради Товариства (протокол №262 вщ 02.05.2018 року) в наступному склада
Лисенко С О .
- член KOMiciT;
Бондар А.В.
- член KOMJCM;
Кузевич О.А.
- член KOMiciT;
Троф1мова В. В.
- член KOMiciT.
На першому засщаны РеестрацмноТ KOMiciT Головою РеестрацмноТ" KOMiciT б т ь ш ю т ю
ronociB було обрано Лисенко С О . (протокол РеестрацмноТ KOMiciT №1 додаеться).
Голова р1чних Загальних 36opiB акцюнер1в Бондаренко Т.В. привггала присутых на зборах
i надала слово Голов1 РеестрацмноТ KOMiciT Лисенко С О . для оголошення пщсумюв реестрацм
учасниюв р1чних Загальних збор1в ПРАТ «ЦГЗК».
СЛУХАЛИ:
Голову РеестрацмноТ KOMiciT Лисенко C O . , яка д о п о в т а , що на дату проведення р1чних
Загальних збор1в акцюнер1в статутний каттал ПРАТ «ЦГЗК» складае 296 635 000,00 (flBicri
дев'яносто шють м т ь й о ы в ШЮТСОТ тридцять п'ять тисяч) гривень та подтений на 1 186 540 000
(один м т ь я р д сто в1амдесят шють м т ь й о ы в П'ЯТСОТ сорок тисяч) простих (менних акцм
номмальною вартютю 0,25 (двадцять п'ять копмок) гривы кожна.
Дата складення nepeniKy акцюнер1в, яю мають право на участь у р1чних Загальних зборах
акцюнер1в Товариства, - 1 4 травня 2018 року станом на 24 годину.
Загальна юльюсть oci6, включених до перел1ку акцюнер1в, яю мають право на участь у
Загальних зборах акцюнер1в Товариства, становить 4 (чотири) особи.
Загальна юльюсть голосуючих акцм - 1 186 540 000 (один м т ь я р д сто в1амдесят шють
м т ь й о ы в П'ЯТСОТ сорок тисяч) простих 1менних акцм.

Реестрацмною кс-MicieK) встановлено, що в термм, визначений для реестрацн, для учасл
в р1чних Загальних зборах зареестровано 2 (два) акцюнер1в (Тх представника), що волод1ють у
сукупност1 1 183 585 058 (один м т ь я р д сто вюмдесят три м т ь й о н и П'ЯТСОТ в1с1мдесят п'ять
тисяч п'ятдесят BiciM) шт. акцм, з яких 1 183 585 058 (один м т ь я р д сто в1амдесят три мтьйони
П'ЯТСОТ вюмдесят п'ять тисяч п'ятдесят BiciM) шт. акцм е голосуючими. Кворум складае
99,75096% вщ загальноТ кшькосл акцм, що мають право голосу.
Загальна ктьюсть виданих бюлетеыв для голосування - 16 штук.
Перелвк акцюнер(в, яю зарееструвалися для участ! у Загальних зборах Товариства,
додаеться.
У вщповщносл до ст.41 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства» кворум р1чних
Загальних зборш акцюнерш ПРАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол РеестрацмноТ KOMiciT №2
додаеться).
Pi4Hi Загальы збори акцюнер!в ПРАТ «ЦГЗК» визнаються правомочними.
У вщповщносл до Статуту Товариства ршенням НаглядовоТ ради Товариства (протокол
№262 вщ 02.05.2018 року) Головою piHHnx Загальних 36opie обрано Бондаренко Тетяну
BaflHMiBHy, Секретарем piHHnx Загальних 36opiB акцюнер!в Товариства - Мазура Андр!я
В!кторовича.
PiHHi Загальы збори акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК» оголошено вщкритими.
Голова р!чних Загальних 36opie Бондаренко Т.В. повщомила, що нформац1я про
проведення piHHnx Загальних 36opie та питання, яю BHeceHi Наглядовою радою Товариства до
порядку денного 36opie, були доведен! до вщома кожного акцюнера не менше ыж за 30 дыв до
дати Загальних 36opiB шляхом персональних повщомлень, публкацп в газет! «Вщомосп
НацюнальноТ KOMiciT з цЫних nanepiB та фондового ринку» №73 (2826) вщ 17.04.2018 року та
розмщення в загальнодоступнм мформацмнм 6a3i даних НКЦПФР про ринок цмних nanepiB за
адресою: http://stockmarket.gov.ua/db/news/1686Q7/show
i на веб-стормц! Товариства в мереж!
Ытернет за адресою: http://cgok.metinvestholding.com/ua/about/info
Порядок денний:
1) Обрання л i чи л ьноТ KOMiciT Загальних 36opie акцюнерш Товариства.
2) Прийняття р ш е н ь з питань порядку проведення Загальних зборвв акцюнер1в
Товариства.
3) Прийняття ршення за наслщками розгляду звггу виконавчого органу Товариства
за 2017 piK.
4) Прийняття р ш е н н я за наслщками розгляду звггу НаглядовоТ ради Товариства за
2017 piK.
5) Затвердження ршного звггу (pi4HoT фшансовоТ з в г ш о с п ) Товариства за 2017 piK.
6) Визначення порядку розподту прибутку за результатами дтльност1 Товариства у
2017 роц\. Прийняття ршення про виплату дивщещпв, затвердження po3Mipy
дивщенд!в за простими !менними а к ^ я м и Товариства, а також визначення строку,
порядку та способу виплати дивщендш.
7) Затвердження Статуту Товариства у новш редакци.
8) Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, в тому числи щодо
яких е зажтересовашсть, ям можуть вчинятися Товариством протягом не бшьш як
одного року з дати прийняття такого р ш е н н я цими Загальними зборами
акцюнер!в, i3 зазначенням характеру правочишв та Тх граничноТ сукупноТ вартосл.
>

3 питання №1 порядку
акцюнер1в Товариства».

денного

«Про обрання

л1чильно'1 KOMici'i Загальних

збор/'е

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову 36opie, яка запропонувала для оргаызацм роботи
piHHnx Загальних 36opie, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних
зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, обрати Л!чильну KOMiciK) 36opie.
Голова з6ор'1в Бондаренко
Т.В. оголосила
денного, запропонований для голосування.

проект

р'1шення

з першого

питання

порядку

2

1.1. Обрати ГПчилыну KOMiciK) цих Загальних 36opie у наступному складг
1) Лисенко Свгглана Олександр!вна - голова л!чильноТ KOMicii,
2) Бондар Алма Вггалмвна - член л!чильноТ KOMiciT,
3) Кузевич Ольга Антоывна - член л!чильноТ KOMiciT,
4) Троф(мова Валентина BacnniBHa - член л!чильноТ KOMiciT.
Заперечень та н ш и х пропозицм не надмшло.
Голова зборвв Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по першому питанию проводилось бюлетенем №1.
Пюля голосування Голова РеестрацмноТ KOMiciT Лисенко С О . оголосила пщсумки
голосування (протокол РеестрацмноТ KOMiciT №3 про пщсумки голосування додаеться).
При визначены пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №1 для голосування - 2 шт.,
- недмсних бюлетеыв - 0 шт.,
- бюлетеыв, яга не брали учасл в голосуваны - 0 шт..
Голоси учаснимв зборш роздтилися
Ршення
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
За бюлетенями, що
НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У
ГОЛ ОСУ ВАН HI
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ

наступним

чином:

Ктьюсть голоав,
шт.
1 183 585 058
0
0
Юльюсть голоав,
шт.

Вщсоткове вщношення до загальноТ
кшькосл голоав учасниюв збор|"в, %
100,00000
0,00000
0,00000
Вщсоткове вщношення до загальноТ
юлькосл голоав учасниюв 36opie, %

0

0,00000

0

0,00000

#

Ршення прийнято простою б т ь ш ю т ю голоав акцюнер!в, яю зарееструвалися для учасл в
р!чних Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання акцм,
зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства».
3 першого питання порядку денного в иpi шили:
1.1. Обрати Л1чильну KOMiciK) цих Загальних збор!в у наступному склад!:
1) Лисенко Свгглана Олександр1вна - голова л i ч ил ьноТ KOMiciT,
2) Бондар Алша BiTanмвна - член л!чильноТ KOMiciT,
3) Кузевич Ольга Антошвна - член л!чильноТ комiciT,
4) Троф!мова Валентина Васил1вна - член л1ЧильноТ K O M I C J I .

> 3 питання №2 порядку денного «Прийняття
Загальних збор'1в акцюнер1в Товариства».

р/'шень з питань

порядку

проведення

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим(вну, Голову 36opiB, яка запропонувала затвердити
розгляду питань порядку денного i регламент piHHnx Загальних 36opiB.

порядок

Голова збор'1в Бондаренко Т.В. оголосила проект р'ниення з другого питання порядку денного,
запропонований для голосування.
2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Обрання л!чильноТ KOMICJI' Загальних 36opiB акцюнер!в Товариства.
2) Прийняття р ш е н ь з питань порядку проведення Загальних 36opiB акцюнер!в Товариства.
3) Прийняття ршення за наслщками розгляду звггу виконавчого органу Товариства за 2017
piK.

4)
5)

Прийняття ршення за наслщками розгляду 3BiTy НаглядовоТ ради Товариства за 2017
piK.
Затвердження piHHoro звггу (piHHO'i фмансовоТ звггносл) Товариства за 2017 piK.
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6)

Визначення порядку розподту прибутку за результатами д!яльносл Товариства у 2017
pouj. Прийняття ршення про виплату дивщенд1в, затвердження po3Mipy дивщенд1в за
простими 1менними а щ я м и Товариства, а також визначення строку, порядку та способу
виплати дивщенд1в.
7) Затвердження Статуту Товариства у новм редакци.
8) Попередне надання згоди на вчинення значних правочиыв, в тому числ1 щодо яких е
замтересованють, яю можуть вчинятися Товариством протягом не б т ь ш як одного року з
дати прийняття такого ршення цими Загальними зборами акцюнер1в, i3 зазначенням
характеру правочиыв та Тх граничноТ сукупноТ вартосл.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор1в акцюнер1в Товариства:
- час для виступ1в з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для Biflnoeifli на запитання до доповщача - до 5 хвилин.
Запитання до доповщача та пропозицм акцюнер1в щодо виступу подаються до Секретаря
т т ь к и в письмовм форм! i лише з питання порядку денного, яке розглядаеться. AHOHJMHJ
запитання не розглядаються.
Заперечень та мших пропозицм не надмшло.
Голова 36opiB Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по другому питанию проводилось бюлетенем №2.
Пюля голосування Голова ГНчильноТ KOMiciT' Лисенко С О . оголосила пщсумки голосування
(протокол Л1чильноТ KOMiciT №1 про пщсумки голосування додаеться).
При визначены пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №2 для голосування - 2 шт.,
- недмсних бюлетеыв - 0 шт.,
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт..
Голоси учаснимв збор/'в роздтилися
Ршення
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
За бюлетенями, що
НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У
ГОЛОСУВАНН1
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ

наступним

чином:

Юльюсть голоав,
шт.
1 183 585 058
0
0
Ктьюсть голоав,
шт.

Вщсоткове вщношення до загальноТ
юлькосл голоав учасниюв 36opiB, %
100,00000
0,00000
0,00000
Вщсоткове вщношення до загальноТ
юлькосл голоав учасниюв 36opiB, %

0

0,00000

0

0,00000

Ршення прийнято простою б т ь ш ю т ю голоав акцюнер!в, як! зарееструвалися для учасл в
pi4HHx Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання акцм,
зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства».
3 другого питання порядку денного вир1шили:
2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Обрання л i ч и л ьно1 KOMiciT Загальних 36opi в а кцю-Hepi в Товариства.
2) Прийняття р ш е н ь з питань порядку проведення Загальних збор'ш акцюнерш
Товариства.
3) Прийняття ршення за наслщками розгляду 3 B i T y виконавчого органу Товариства за
2017 piK.
4) Прийняття ршення за наслщками розгляду зввту НаглядовоТ ради Товариства за 2017
piK.

5)
6)

7)

Затвердження pi много звггу ( p i 4 H O i фшансовоТ 3 B i T H O C T i ) Товариства за 2017 piK.
Визначення порядку р о з п о д т у прибутку за результатами дшльносл Товариства у
2017 роцк Прийняття ршення про виплату дивщенд!в, затвердження po3Mipy
дивщендш за простими 1 м е н н и м и акцшми Товариства, а також визначення строку,
порядку та способу виплати дивщенд!в.
Затвердження Статуту Товариства у новш редакцп.
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Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, в тому ч и с т щодо яких е
заштересовашсть, ям можуть вчинятися Товариством протягом не б т ь ш як одного
року з дати прийняття такого р ш е н н я цими Загальними зборами акцюнер1в, i3
зазначенням характеру правочишв та Тх граничноТ сукупноТ вартосл.
2.2.
Затвердити наступний регламент Загальних збор1в акцюнер1в Товариства:
час для виступ!в з питання порядку денного - до 15 хвилин;
час для B i f l n o B i f l i на запитання до доповщача - до 5 хвилин.
Запитання до доповщача та пропозицм акцюнер1в щодо виступу подаються до
Секретаря т т ь к и в письмовм форм! i лише з питання порядку денного, яке
розглядаеться. A H O H J M H J запитання не розглядаються.

>

3 питання №3 порядку денного «Прийняття
виконавчого органу Товариства за 2017 р\к»

р1шення за насл1дками розгляду

зе/Упу

СЛУХАЛИ:
Шевчика Дмитра Володимировича, Генерального директора ПРАТ „ЦГЗК", який допов1в
акцюнерам про результати фмансово-господарськоТ д1яльност1 Товариства за 2017 piK. BiH
вщзначив, що найгоповншим досягненням за результатами д!япьносл в звггному nepiofli е
успшна реал1зац1я проекту модерызаци фабрики огрудкування, що дозволило комбнату
налагодити випуск продукци, що вщповщае найкращим м1жнародним стандартам якосл. На
сьогодншнм день ПРАТ «ЦГЗК» продовжуе стабтьно працювати, забезпечуючи тисяч! людей
пдними зарплатами i випускаючи високоякюну продукц1ю. Шевчик Д.В. зазначив, що досягнення
таких резупьталв стало можливим завдяки професюна^зму та цтеспрямованосл трудового
колективу Товариства, а також масштабнм мвестицмнм nporpaMi, спрямованм на розвиток
комбЫату.
Над1йшла пропозиц1я затвердити звгг виконавчого органу про результати сфнансовогосподарськоТ д1яльносл Товариства за 2017 piK.
Голова зо~ор\в Бондаренко Т.В. оголосила проект р1шення з третього
денного, запропонований для голосування.
3. Затвердити звгг виконавчого органу Товариства за 2017 piK.

питання

порядку

Заперечень та Ыших пропозицм не надмшло.
Голова 36opiB Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по третьому питанию проводилось бюлетенем №3.
Пюля голосування Голова ГНчильноГ KOMicii Лисенко С О . оголосила пщсумки голосування
(протокол Л1чильноТ KOMiciT №2 за пщсумками голосування додаеться).
При визначены пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №3 для голосування - 2 шт.,
- недмсних бюлетеыв - 0 шт.,
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт..
Голоси учаснимв 36opie роздтилися наступним чином:
Ршення
Юльюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
юлькосл' ronocie учасниюв 3 6 o p i B , %
ЗА
1 183 585 058
100,00000
ПРОТИ
0
0,00000
УТРИМАВСЯ
0
0,00000
За бюлетенями, що
Ктьюсть ronocie,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
юлькосл голоав учасниюв 36opiB, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТ! У
0
0,00000
ГОЛОСУВАНН1
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ
0
0,00000
Ршення прийнято простою б т ь ш ю т ю голоав акцюнер!в, яю зарееструвалися для учасл в
Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання акцм, зпдно 3i
ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства».
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3 третього питання порядку денного витшили:
3. Затвердити звгг виконавчого органу Товариства за 2017 piK
>

3 питання № 4 порядку денного «Прийняття
НаглядовоТ ради Товариства за 2017 р'ю>.

р1шення за насл!дками

розгляду

зв\ту

СЛУХАЛИ:
Голову Загальних 36opiB Бондаренко Тетяну Вадим1вну, яка за дорученням НаглядовоТ
ради ознайомила акцюнер1в i3 звггом НаглядовоТ ради Товариства про роботу в 2017 роцк Бона
зазначила, що Наглядова рада е органом Товариства, що представляв мтереси акцюнер1в та
здмснюе захист Тх прав та законних мтереав. В звггному nepiofli в межах компетенцм,
визначеноТ Статутом та чинним законодавством УкраТни, Наглядова рада здмснювала
контроль та регулювання д1яльност1 виконавчого органу Товариства, в тому числ1, контроль за
виконанням Генеральним директором ршень Загальних збор1в та НаглядовоТ ради, а також
надавала рекомендаци вщносно господарськоТ д1яльност1 Товариства. Бондаренко Т.В.
вщзначила, що по в а м питаниям, яю надмшли для розгляду в 2017 pouj, Наглядовою радою
Товариства прийнял вщповщы ршення. Було запропоновано затвердити звгг НаглядовоТ ради
Товариства за 2017 piK.
Голова з6ор'1в Бондаренко Т.В. оголосила проект р'шиення з четвертого
денного, запропонований для голосування.
4. Затвердити звгг НаглядовоТ ради Товариства за 2017 piK.

питання

порядку

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

Голосування по четвертому питанию проводилось бюлетенем №4.
Пюля голосування Голова ЛЧчильноТ комюм Лисенко С О . оголосила пщсумки голосування
(протокол Л!чильноТ KOMiciT №3 за пщсумками голосування додаеться).
При визначенн! пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №4 для голосування - 2 шт.,
- недмсних бюлетеыв - 0 шт.,
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт..
Голоси учасниюв збор/'в роздтилися наступним чином:
Ршення
Юльюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
кшькосл голоав учасниюв 3 6 o p i e , %
ЗА
1 183 585 058
100,00000
ПРОТИ
0
0,00000
УТРИМАВСЯ
0
0,00000
За бюлетенями, що
Юльюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
юлькосл голоав учасниюв 3 6 o p i B , %
НЕ БРАЛИ У Ч А С Л У
0
0,00000
ГОЛОСУВАНН1
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ
0
0,00000
Ршення прийнято простою б т ь ш ю т ю голоав акцюнер!в, яю зарееструвалися для учасл в
Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання акцм, зпдно 3i
ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства».
3 четвертого питання порядку денного вир1шили:
4.
Затвердити Звгг НаглядовоТ ради Товариства за 2017 piK.
>

3 питання № 5 порядку денного
3eimH0cmi) Товариства за 2017 рю>.

«Затвердження

р1чного 3eimy

(P'NHOT ф'тансовоТ

СЛУХАЛИ:
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Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову Загальних збор1в, яка вщзначила, що фмансова
3BiTHicTb Товариства за 2017 piK складена за м!жнародними стандартами фшансовоТ звггносл
на пщстав1 достов1рних обл1кових даних та об'ективно вщображае фактичний фшансовий стан
Товариства за звггний перюд. Повщомила, що у вщповщносл до вимог д1ючого законодавства
flOCTOBipHicTb i повнота piMHOi фшансовоТ 3BJTHOCTJ за 2017 piK пщтверджена незалежним
аудитором - Товариством з обмеженою вщповщальнютю Аудиторська компаыя «ПАРТНЕРАУДИТ». Бона запропонувала затвердити р1чну фшансову звггнють Товариства за 2017 piK.
Голова з6ор'1в Бондаренко Т.В. оголосила проект р'ииення з п'ятого питання порядку денного,
запропонований для голосування.
5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звгг про фшансов!
результати за 2017 piK (Форма № 2), 3BJT про рух грошових кошлв за 2017 piK (Форма № 3), Звгг
про власний капггал за 2017 piK (Форма № 4), Примггки до piHHoT фшансовоТ звггносл за 2017
piK.

Заперечень та шших пропозицм не надмшло.
Голова 36opie Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по пятому питанию проводилось бюлетенем №5.
Пюля голосування Голова .ГНчильноТ KOMiciT Лисенко С О . оголосила пщсумки голосування
(протокол Л!чильноТ KOMiciT №4 за пщсумками голосування додаеться).
При визначены пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №5 для голосування - 2 шт.,
- недмсних бюлетеыв - 0 шт.,
- бюлетежв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт..
Голоси учаснимв збор'1в роздтилися наступним чином:
Ршення
Юльюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ'
шт.
юлькосл голоав учасниюв 36opiB, %
ЗА
1 183 585 058
100,00000
ПРОТИ
0
0,00000
УТРИМАВСЯ
0
0,00000
За бюлетенями, що
Юльюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
кшькосл голоав учасниюв 3 6 o p i B , %
НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У
0
0,00000
ГОЛОСУВАНН1
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ
0
0,00000
Ршення прийнято простою б т ь ш ю т ю голоав акцюнер!в, яю зарееструвалися для учасл в
Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання акцм, зпдно 3i
ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства».
3 п'ятого питання порядку денного вир1шили:
5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звгг про
фшансс-Bi результати за 2017 piK (Форма № 2), Звгг про рух грошових кошлв за 2017 piK
(Форма № 3), Звгг про власний капггал за 2017 piK (Форма № 4), Примггки до pi4HoT
фшансовоТ 3BJTHOcTi за 2017 piK.

>

3 питання
№ 6 порядку денного «Визначення
порядку розподту
прибутку за
результатами д'1яльност'1 Товариства у 2017 pou,i. Прийняття р'ииення про виплату
dueideHdie, затвердження розм1ру dueideHdie за простими /менними акц1ями Товариства,
а також визначення строку, порядку та способу виплати
dueideHdie».

СЛУХАЛИ:
Дахновського Олександра Миколайовича, директора фшансового ПРАТ «ЦГЗК», який
допов1в акцюнерам, що у званому poui Товариство зберегло фшансову стабшьнють i отримало
позитивний фмансовий результат за пщсумками д!яльносл в 2017 роцК BiH запропонував
частину прибутку Товариства направити на виплату дивщенд!в акцюнерам Товариства, а
залишок - на розвиток пщприемства, що дасть можливють забезпечити його стабшьну роботу.
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Голова збор/'в Бондаренко Т.В. оголосила
денного, запропонований для голосування.

проект

р1шення з шостого

питання

порядку

6.1. Затвердити наступний порядок розподту чистого прибутку, отриманого Товариством у
2017 pouj в cyMi 2 709 012 329,62 грн. (два мтьярди CJMCOT дев'ять м т ь й о ы в дванадцять тисяч
триста двадцять дев'ять гривень 62 котики):
- 1 350 ООО 000,00 грн. (один м т ь я р д триста п'ятдесят м т ь й о ы в гривень 00 котйок), направити
на виплату дивщенд!в акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,137761896 гривень на 1 (одну) просту
акц1ю);

- 1 359 012 329,62 грн. (один м т ь я р д триста п'ятдесят дев'ять м т ь й о ы в дванадцять тисяч
триста двадцять дев'ять гривень 62 котики) залишити нерозподтеними.
6.2. Визначити, що дату складання nepeniKy oci6, яю мають право на отримання дивщенд1в,
порядок (у тому HHcni, валюту виплати дивщенд1в акцюнерам-нерезидентам) та строк Тх
виплати встановлюе Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».
6.3. Встановити, що виплата дивщенд1в щодо всього випуску акцм Товариства повинна
здмснюватися безпосередньо акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК».
Заперечень та шших пропозицм не надмшло.
Голова збор1в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по шостому питанию проводилось бюлетенем №6.
Г\'\спя голосування Голова ГНчильноТ KOMJCJI Лисенко С О . оголосила пщсумки голосування
(протокол Л1чильноТ KOMiciT №5 за пщсумками голосування додаеться).
При визначены пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №6 для голосування - 2 шт.,
- недмсних бюлетеыв - 0 шт.,
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуванн!' - 0 шт..
ф

Голоси учаснимв збор'1в роздтилися наступним чином:
Ршення
Ктьюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
юлькосл ronocie учасниюв 36opiB, %
ЗА
1 183 585 058
100,00000
ПРОТИ
0
0,00000
УТРИМАВСЯ
0
0,00000
За бюлетенями, що
Юльюсть ronocie,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
юлькосл голоав учасниюв 36opie, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У
0
0,00000
ГОЛОСУВАНН1
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ
0
0,00000
Ршення прийнято простою б т ь ш ю т ю ronocie акцюнер!в, як! зарееструвапися дня учасл в
Загапьних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з цього питання акцм, зпдно 3i
ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства».
3 шостого питання порядку денного вир/шил и:
6.1. Затвердити
наступний
порядок
розподту
чистого
прибутку,
отриманого
Товариством у 2017 poui в cyMi 2 709 012 329,62 грн. (два м т ь я р д и C J M C O T дев'ять
м т ь й о ш в дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 котики):
- 1 350 000 000,00 грн. (один мшьярд триста п'ятдесят м т ь й о ш в гривень 00 котйок),
направити на виплату дивщенд1в акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,137761896 гривень на
1 (одну) просту акщю);
- 1 359 012 329,62 грн. (один мшьярд триста п'ятдесят дев'ять м т ь й о ш в дванадцять
тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 котики) залишити нерозподтеними.
6.2. Визначити, що дату складання nepeniKy oci6, ям мають право на отримання
дивщещпв, порядок (у тому числЬ валюту виплати дивщещпв акцюнерамнерезидентам) та строк Тх виплати встановлюе Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».
6.3. Встановити, що виплата д и в щ е н д 1 в щодо всього випуску акцш Товариства повинна
здшснюватися безпосередньо акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК».
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3 питання
редакци».

№

7 порядку

денного

«Затвердження

Статуту

Товариства

у

новш

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову Загальних збор1в, яка повщомила про
«еобхщнють внесения змш до Статуту Товариства з метою приведения його у вщповщнють до
• ее" -/иного законодавства, зокрема, в зв'язку 13 внесениям 3MIH до деяких законодавчих акпв
1%ра1ни щодо пщвищення р1вня корпоративного управлшня в акцюнерних товариствах. Бона
•щэкачипа, що кожен акцюнер мав змогу ознайомитися з проектом новоТ редакци Статуту
Товариства, який пропонуеться до затвердження, та запропонувала прийняти ршення щодо
затвердження Статуту Товариства в новш редакцп.
Голова збоо/'е Бондаренко
Т.В. оголосила проект ршення з сьомого питання
порядку
денного, запропонований для голосування.
7.1. Затвердити Статут Товариства у новш редакцп.
7.2. Доручити TonoBi та Секретарю Загальних 3 6 o p i B пщписати Статут Товариства у новм
редакци.
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,
за власним розсудом визначити oci6, яю будуть вчиняти дн, пов'язаы з державною
реестрац1ею Статуту Товариства у новм редакцп
Заперечень та шших пропозицм не надмшло.
Голова 36opie Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по сьомому питанию проводилось бюлетенем №7.
Пюля голосування Голова ГНчильноТ KOMiciT Лисенко С О . оголосила пщсумки голосування
(протокол Л1чильноТ KOMiciT №6 за пщсумками голосування додаеться).
При визначены пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №7 для голосування - 2 шт.,
- недмсних бюлетеыв - 0 шт.,
- бюлетеыв, яю не брали учасл в голосуваны - 0 шт..
Голоси учаснимв збор'1в роздтилися наступним чином:
Юльюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
Ршення
юлькосл голоав учасниюв 3 6 o p i B , %
шт.
100,00000
ЗА
1 183 585 058
ПРОТИ
0
0,00000
УТРИМАВСЯ
0
0,00000
Юльюсть ronocie,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
За бюлетенями, що
шт.
юлькосл голоав учасниюв 3 6 o p i e , %
НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У
0
0,00000
ГОЛОСУВАНН1
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ
0
0,00000
Ршення прийнято бшьш як трьома чвертями ronocie а к ц ю н е р 1 в , ям зарееструвалися для
учасл в Загальних зборах ПРАТ «ЦГЗК» та е власниками голосуючих з вщповщного
питання акщй, зпдно 3i ст.42 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства».
3 сьомого питання порядку денного вир1шили:
7.1. Затвердити Статут Товариства у новш редакци.
7.2. Доручити Голов! та Секретарю Загальних збор*в пщписати Статут Товариства у
но Bin редакци.
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, за власним розсудом визначити oci6, nKi будуть вчиняти дн, пов'язаы з
державною реестращею Статуту Товариства у новш редакци

9

>

3 питання № 8 порядку денного «Попередне надання згоди на вчинення
значних
правочишв, в тому числ! щодо яких е заттересован'ють,
як/ можуть
вчинятися
Товариством протягом не бтьш як одного року з дати прийняття такого р1шення
цими Загальними зборами акц'юнер'1в, /з зазначенням
характеру правочинТв та Тх
гранично)' сукупноТ eapmocmi».

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор1в, яка повщомила, що зпдно статл 70 Закону
УкраТни «Про акцюнерш товариства» питання про вчинення Товариством значного правочину,
якщо ринкова варлсть майна або послуг, що е його предметом, перевищуе 25 i б т ь ш е вщсотюв
вартосл актив1в за даними останньоТ р1чноТ фшансовоТ' звпносл акционерного товариства,
повинно виноситися на розгляд Загальних збор1в акцюнер1в.
В зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних збор1в неможливо визначити, яю
значы правочини вчинятимуться Товариством у xofli поточноТ господарськоТ д1яльносл,
запропонувала прийняти ршення про попередне схвалення значних правочиыв.

Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила проект р]шення з восьмого питання
порядку
денного, запропонований для голосування.
8.1. На пщстав1 ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнеры товариства»
попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочиыв, в тому ч\лсп\ щодо яких
е замтересованють, ринкова варлсть майна, po6iT або послуг чи сума кошлв, що е Тх
предметом, становить 10 i б т ь ш е вщсотюв вартосл актив*в за даними р1чноТ фшансовоТ'
звггносл Товариства за 2017 piK, яю вчинятимуться Товариством у ход| його фшансовогосподарськоТ д!яльносл протягом не б т ь ш як 1 (одного) року з дати прийняття такого ршення
цими Загальними зборами акц'юнер'т, а саме:
8.1.1.
укладання
Товариством
правочиыв
з
Приватною
компаыею
з
обмеженою
вщповщальыстю Мелнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реестрацшний
номер 24321697) (надал! - Мелнвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними вщносинами
контролю з Мелнвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робгг, передач! або
отримання в управлшня будь-яким способом основних фонд1в (3aco6iB), придбання або
вщчуження оборотних (включно щодо реал!зацм зал!зорудноТ сировини) i необоротних актив1в,
KOMiciT, кредилв, акредитив!в, позик, фшансовоТ' допомоги, поруки (гаранти), застави та шших
правочиыв щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною варлстю на кожен правочин,
яка екв!валентна 663 140 000,00 (шютсот шютдесят три м т ь й о н и сто сорок тисяч) flonapie США
за офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
8.2. Гранична сукупна варлсть ycix правочиыв, вказаних в п. 8.1.1. цього ршення, не повинна
перевищувати 902 500 000,00 (дев'ятсот два м т ь й о н и П'ЯТСОТ ТИСЯЧ) flonapie США.
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,
або шшу особу, уповноважену на це дов*реыстю, виданою Генеральним директором
Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних 36opiB здшснювати eci
необхщы дн щодо вчинення вщ iMeHi Товариства правочиыв, вказаних в п. 8.1.1. цього ршення,
за умови дотримання пункту 8.2 цього ршення та з безумовним дотриманням вимог
«Процедури затвердження значних правочиыв», що затверджена Ршенням № 80 НаглядовоТ
ради Товариства вщ 04.07.2013 р.
8.4. Для укладення та виконання значних правочиыв, в тому числ|" щодо яких е
заштересованють, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акцюнер1в
Товариства вщповщно до п. 8.1.1. цього ршення не вимагаеться прийняття будь-якого
наступного ршення Загальними зборами акцюнер!в, Наглядовою радою або шшим органом
управлшня Товариства.
Заперечень та шших пропозицм не надмшло.
Голова 36opiB Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по восьмому питанию проводилось бюлетенем №8.
Пюля голосування Голова Л!чильноТ KOMiciT Лисенко С О . оголосила пщсумки голосування
(протокол Л1чильноТ KOMiciT №7 за пщсумками голосування додаеться).
При визначены пщсумюв голосування було виявлено:
- дмсних бюлетеыв №8 для голосування - 2 шт.,
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-

недшсних бюлетенпв - 0 шт.,
б ю л е т е ы в , яю н е б р а л и у ч а с л в г о л о с у в а н ш - 0 ш т . .

Голоси учаснимв збор'ш роздтилися наступним чином:
Ктьюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
Ршення
шт.
юлькосл голоав акцюнер1в, %
1 183 585 058
99,75096
ЗА
ПРОТИ
0
0,00000
0,00000
УТРИМАВСЯ
0
За бюлетенями, що
Юльюсть голоав,
Вщсоткове вщношення до загальноТ
шт.
юлькосл ronocie акцюнер!в, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТ1 У
0,00000
0
ГО Л ОСУ В АН HI
ВИЗНАН1 НЕД1ИСНИМИ
0
0,00000
Ршення прийнято бшьш як 50 (п'ятдесятьма) вщсотками ronocie акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК»
вщ Тх загальноТ кшькосл зпдно 3i ст.70 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства».
3 восьмого питання порядку денного вир\шили:
8.1. На n i f l C T a B i ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства»
попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочишв, в тому чисш
щодо яких е заштересованють, ринкова варлсть майна, робгг або послуг чи сума кошлв,
що е Тх предметом, становить 10 i б т ь ш е вщсотмв вартосл актив!в за даними pi4HoT
фшансовоТ зв1тност1 Товариства за 2017 piK, ям вчинятимуться Товариством у ход1 його
фшансово-господарськоТ д'япьносл протягом не бшьш як 1 (одного) року з дати
прийняття такого ршення цими Загапьними зборами акцюнер1в, а саме:
8.1.1. укяадання Товариством правочишв з Приватною компашею з о6*меженою
вщповщапьшстю Мелнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
(реестрацшний номер 24321697) ( н а д а т - Мелнвест Б.В.) та юридичними особами,
повязаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В., щодо надання або отримання
поспуг, виконання po6iT, передач! або отримання в управлшня будь-яким способом
основних фонд1в (3aco6ie), придбання або вщчуження оборотних (включно щодо
реал1зацм зал1зорудноТ сировини) i необоротних актив1в, KOMiciT, кредилв, акредитивш,
позик, фшансовоТ допомоги, поруки (гаранти*), застави та шших правочишв щодо
забезпечення виконання зобов'язань граничною варлстю на кожен правочин, яка
екв!вапентна 663 140 000,00 (шютсот шютдесят три мшьйони сто сорок тисяч) flonapiB
США за офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
8.2. Гранична сукупна варлсть ycix правочишв, вказаних в п. 8.1.1. цього ршення. не
повинна перевищувати 902 500 000,00 (дев'ятсот два мшьйони п'ятсот тисяч) flonapiB
США.
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, або шшу особу, уповноважену на це дов1решстю, виданою Генерапьним
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних
36opie здшснювати eci необхщш дн щодо вчинення вщ iMem Товариства правочин1в,
вказаних в п. 8.1.1. цього ршення, за умови дотримання пункту 8.2 цього ршення та з
безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочишв», що
затверджена Ршенням № 80 НаглядовоТ ради Товариства вщ 04.07.2013 р.
8.4. Для укладення та виконання значних правочишв, в тому числ1 щодо яких е
заштересовашсть, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акщ'онер1в
Товариства вщповщно до п. 8.1.1. цього ршення не вимагаеться прийняття будь-якого
наступного ршення Загапьними зборами акцюнер1в, Наглядовою радою або шшим
органом управлшня Товариства.
Голова Загальних 3 6 o p i B Бондаренко Т.В. повщомила, що порядок денний piHHnx Загальних
ПРАТ «ЦГЗК» вичерпано, шяких зауважень та пропозицм щодо ведения
36opiB не надходило та оголосила збори закритими.
36opie акц1онер!в
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Ршення Загальних збс-piB акцюнер1в Товариства, викладеы у цьому протокол!, с
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 р'чних Загальних зборйв
акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК»:
1. Перел1к акц1онер1в, яю зарееструвалися для учасл у р1чних Загальних зборах
акцюнерв
ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИИ
ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМЫ HAT»
на
niflcraei
nepeniKy
акц1онер1в,
складеного станом на 14.05.2018 р..
2. Протокол РеестрацмноТ' ком'сн №1 про обрання Голови РеестрацмноТ' KOMiciT.
3. Протокол РеестрацмноТ' KOMiciT №2 про пщсумки реестрацм учасниюв р1чних
Загальних зборвв.
4. Протокол РеестрацмноТ KOMiciT №3 про пщсумки голосування на р1чних Загальних
зборах.
5. Протокол Л1чильноТ KOMJCM №1 про пщсумки голосування на р1чних Загальних зборах.
6. Протокол Л1чильноТ KOMiciT №2 про пщсумки голосування на р1чних Загальних зборах.
7. Протокол Л1чильноТ KOMiciT №3 про пщсумки голосування на piHHnx Загальних зборах.
8. Протокол Л1чильноТ KOMiciT №4 про пщсумки голосування на p i H H n x Загальних зборах.
9. Протокол Л!чильноТ KOMiciT №5 про пщсумки голосування на р1чних Загальних зборах.
10. Протокол Л*чильноТ KOMiciT №6 про пщсумки голосування на рвчних Загальних зборах.
11. Протокол Л!чильноТ KOMiciT №7 про пщсумки голосування на p i H H n x Загальних зборах.

Голова Загальних збор'1в акцюнер1в
ПРАТ «ЦГЗК»

Секретер Загальнихзбор'т
ПРАТ «ЦГЗК»

акцюнер!в
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MicTO Кривий—

— P i r , Днтропетровська область,
УкраТна, вшмнадцяте травня дв1 тисич!
вшмнадцятий рж.
Я, РИС1НА С В . , приватний HOTapiyc Кривор1зького мюького нотар1ального
округу ДншропетровськоТ облает"., засвщчую справжшсть тдпиздв Голови загальних
36opiB акщонер1в ПРИВАТНОГО АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИИ
ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» - Бондаренко Тетяни Вадилпвни,
секретаря
загальних
36opie
aiajioHepie
ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИИ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ» Мазура Андр1я Викторовича, яю зроблено у моТй присутность
Особи представниюв
встановлено,
Тх д1ездатн1сть та повноваження
перевгрено.
Зареестровано в peecTpi за №
Стягнута плата за домбвлешсле^
sч^Дриватний HOTapiyc:

/
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Ч и т а н а V*J-

