
ПРОТОКОЛ № 2
Загальних збор!в акцюнер1в

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»

м.Кривий Р1г 31 березня 2014 року

М1сце проведения Загальних збор!в:
Украша, Дншропетровська область, мюто Кривий Р1г, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац
культури «ЦГЗК», театральний зал.
Час початку реестрацп учаснишв Загальних збор!в: 09 год. 00 хв. 31 березня 2014 року.
Час закшчення реестрацп учасниюв Загальних збор!в: 10 год. 45 хв. 31 березня 2014 року.
Час та дата початку Загальних збор!в: 11 год. 00 хв. 31 березня 2014 року.
Час та дата закшчення Загальних збор!в: 12 год. 25 хв. 31 березня 2014 року.
Дата складання перелжу оаб, як! мають право на участь в Загальних зборах: 25 березня
2014 року.
Загальна кшьюсть акщонер1в, включених до перелжу ос!б, як! мають право на участь в
Загальних зборах: 1736ос1б.
Загальна кшыисть голос!в акщонер1в - голосуючих акцш, ям зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах: 1 166819075 (один мшьярд сто шютдесят ппсть мшьйошв В1с1мсот
дев'ятнадцять тисяч амдесят п'ять).
Кворум Загальних збор!в: 99,574 %.
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.
Голова Загальних збор!в: Бондаренко Тетяна Вадимхвна.
Секретар Загальних збор!в: Нусхнов Володимир Якович.

На зборах присутнш приватний нотар!ус Кривор1зького мюького нотар!ального округу
Рисша С.В..

Реестращю акц1онер!в та 1'х представник!в, яю прибули для участ! в Загальних зборах
акцюнерхв ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСГВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ», проводила Реестрацшна ком1с1я, створена р!шенням
Наглядово'1 ради Товариства №107 вщ 20.03.2014 року в наступному склад!:

Б1зяева С.С. - Член ком!си;
Лисенко С.О. - Член ком1сп;
Бондар А.В. - Член комюп;
Головата 1.Г. - Член ком!сп;
Кузевич О.А. - Член ком1сп;
Троф1мова В.В. - Член комхси.

На першому зас!данн1 Реестрац1йно1 ком!сп Головою Реестращйно!' ком!с11 б1льш!стю
голосхв було обрано Б1зяеву С.С. (протокол Реестрацшно! ком!сп №1 додаеться).

СЛУХАЛИ:
,

Голову Реестрац1йно1 ком1си Б1зяеву С.С., яка доповша, що реестрац!ю акцюнер1в та \'х
представник!в, як! прибули для участ! в Загальних зборах акцюнерхв ПУБЛ1ЧНОГО
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБ1НАТ», зд1йснено на шдстав! перел!ку акц1онер1в, як! мають право на участь у Загальних
зборах, складского в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему
Украши, а саме, у в1дпов1дност1 до реестру власниюв 1менних ц!нних папер!в ПУБЛГЧНОГО
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБ1НАТ», складеного станом на 24 годину 25 березня 2014 року, та наданого Центральним



депозитар!ем - ПУБЛГЧНИМ АКЦЮНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦЮНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАР1Й УКРАШИ».

За даними цього перел!ку:
- • загальна кшькють акщонер!в становить 1736ос!б;

• кшыасть акщй, що мають право брати участь у голосуванш: 1 171 811 000 штук простих
1менних акцш.

На момент проведения Загальних збор!в акц!онер!в статутний каштал Товариства
складае 292 952 750,00 (дв!ст! дев'яносто два мшьйони дев'ятсот п'ятдесят дв! тисяч! с!мсот
п'ятдесят) гривень, подшений на 1 171 811 000 (один мшьярд сто с!мдесят один мшьйон
в1с1мсот одинадцять тисяч) штук простих !менних акцш номшальною вартютю 0,25 (двадцять
п'ять копшок) гривн! кожна. Вс! акцп мають право голосу.

Реестрацшною ком!с!ею встановлено, що в термш, визначений для реестрацп, для участ! в
Загальних зборах зарееструвалося 19 (дев'ятнадцять) акц!онер!в (Ух представник!в), що
володшть в сукупност! 1 166 819 075 (один мшьярд сто ппстдесят ппсть мшьйошв в!с!мсот
дев'ятнадцять тисяч схмдесят п'ять) шт. простих хменних акщй, що складае 99,574 % в!д
загально'1 к!лькост1 голосхв акц1онер1в (1'х представниюв), як! мають право голосу.

Перелж акц1онер1в, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах Товариства,
додаеться.

У в1дпов1дност1 до ст.41 Закону Украши «Про акц1онерн! товариства» кворум Загальних
збор!в акцюнер1в ПАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол Реестрац!йно1 ком!сп №2 додаеться).

Загальш збори акц!онер1в ПАТ «ЦГЗК» визнаються правомочиями.

У в1дпов1дност1 до Статуту Товариства р!шенням Наглядово! ради Товариства №107 вщ
20.03.2014 року Головою Загальних збор!в обрано Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Секретарем
Загальних збор!в акц1онер!в Товариства - Нусшова Володимира Яковича.

Загальн! збори акщонер!в ПАТ «ЦГЗК» оголошено вхдкритими.

Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повщомила, що 1нформац!я про проведения
Загальних зборхв та питания, як! внесен! Наглядовою радою Товариства до порядку денного
зборхв, були доведен! до вцюма кожного акцюнера не менше шж за 30 дн!в до дати Загальних
збор!в шляхом персональних повщомлень, публ!каци в газет! «Бюлетень. Цшш папери
Украши» №35 в!д 24.02.2014 року та розмщення в загальнодоступнш !нформац!йн!й баз! даних
НКЦПФР про ринок цшних папер!в за адресою: Ьпр://51осктагке1.доу.иа/(ЗЬ/пе\У5/168607/5Ьо\у
! на веб-сторшц! Товариства в мереж! Тнтернет за адресою:
Ьпр://саок.те1!пуе51Ьо1с1!пе.сот/иа/аЬои1:/!п1Ъ.

Порядок денний:
1. Обрання Л1чильно'1 ком1си та затвердження регламенту Загальних збор!в

акцюнер!в Товариства.
2. Звгг виконавчого органу про результати фшансово-господарсько'1 д!яльност1

Товариства за 2013 р!к.
3. Зв1т НаглядовоТ ради Товариства за 2013 рис.
4. Затвердження р!чно1 фшансово'1 звггност! Товариства за 2013 р!к.
5. Визначення порядку розподшу прибутку за результатами ддяльност!

Товариства у 2013 рощ.
6. Внесения та затвердження змш до Статуту Товариства.
7. Попередне схвалення значних правочишв, як! можуть вчинятися

Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних зборхв
акщонер!в, 1з зазначенням характеру правочишв та Тх гранично! сукупноУ
вартост!.

8. Вчинення Товариством правочишв, щодо яких е заштересовашсть.



> 3 питания №1 порядку денного «Обрання лгчильног комгсп та затвердження регламенту
Загалъних зборгв акцюнергв Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову зборхв, яка запропонувала для оргатзацп робохи

Загальних збор!в, а саме, для забезпечення проведения голосування на Загальних зборах,
роз'яснення щодо порядку голосування обрати л!чильну комюш та затвердити регламент
зборхв.
Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з першого питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
1.1. Обрати Шчильну комклю у склад!:

Голова Л1чильно1 комюп: Б1зяева Свхтлана Сершвна;
Члени Л1чильно1 комюп: Лисенко Св1тлана Олександр1вна;

Бондар Алша В1талпвна;
Головата 1рина Григор!вна;
Кузевич Ольга Антошвна;
Троф1мова Валентина Васшпвна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборхв акцюнерхв:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для ВЩПОВ1Д1 на запитання до доповщача - до 5 хвилин.

Запитання до доповщача та пропозицп акцюнерхв щодо виступу пропонуеться подавати
до Секретаря тшьки в письмовш форм! 1 лише з питания порядку денного, яке
розглядаеться. Аношмш запитання не розглядаються.

1.3. Питания порядку денного розглядати в наступному порядку:
1) Обрання Л1чильно1 ком1си та затвердження регламенту Загальних збор!в

акцюнерхв Товариства.
2) Зв1т виконавчого органу про результати фшансово-господарсько!' дхяльност!

Товариства за 2013 р!к.
3) Зв!т Наглядово'1 ради Товариства за 2013 рпс.
4) Затвердження р!чно1 фшансово'1 зв!тност1 Товариства за 2013 р!к.
5) Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д!яльност1 Товариства у

2013 рощ.
6) Внесения та затвердження змш до Статуту Товариства.
7) Попередне схвалення значних правочишв, як! можуть вчинятися Товариством

протягом одного року з дня проведения Загальних зборхв акцюнер1в, 1з
зазначенням характеру правочишв та 1'х гранично!' с>тсупно1 вартост!.

8) Вчинення Товариством правочишв, щодо яких е за!нтересован1сть.

Заперечень та шших пропозиц!й не надшшло.
Голова збор1в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по першому питанию проводилось бюлетенем №1.
Гнсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування

(протокол №1 про шдсумки голосування додаеться).
При розкригп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетен!в №1 для голосування - 18 шт.,
у тому числк

з р!шенням «ЗА» -17 бюлетешв,
з рхшенням «ПРОТИ» - 0 бюлетен1в,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

- недшсних бюлетен!в та бюлетенхв, якими не проголосували - 1 шт..



Голоси учаснитв збор1в роздшилися наступним чином:
Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166 801 270
0

15805

2000

Частка вщ загально! кшькост!
голос1в учасниюв збор!в, %

99,9985
0,0000
0,0013

0,0002

Рпиення прийнято простою бшышстю голоыв акщонер!в, яш зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах.

3 першого питания порядку денного впщшили:
1.1. Обрати Л1чильну комкпо Загальних збор!в акщонер!в Товариства у склад!:

Голова Л1чильноУ ком!сп: Бпяева Свгглана Сергпвна;
Члени Л1чильно*1 ком1сш Лисенко Свгглана Олександр1вна;

Бондар Алша Вггалнвна;
Головата Грина Григорьева;
Кузевич Ольга Антошвна;
Трофимова Валентина Васшнвна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!в акц1онер1в Товариства:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для В1ДПОВЩ1 на запитання до доповщача - до 5 хвилин.
Запитання до доповщача та пропозицн акц!онерГв щодо виступу подаються до
Секретаря тшьки в письмовш форм!' 1 лише з питания порядку денного, яке
розглядаеться. Аношмш запитання не розглядаються.

1.3. Питания порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Обрання л1чильно1 ком!си та затвердження регламенту Загальних збор!в

акщонер!в Товариства.
Звмт виконавчого органу про результати фшансово-господарськоТ д!яльност1
Товариства за 2013 рж.
Звгг Наглядово'1 ради Товариства за 2013 р!к.
Затвердження р!чно1 фшансово'Г звггност! Товариства за 2013 рж.
Визначення порядку розподшу прибутку за результатами
Товариства у 2013 рощ.
Внесения та затвердження змш до Статуту Товариства.

7) Попередне схвалення значних правочишв, як! можуть
Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних збор!в
акцюнер!в, 1з зазначенням характеру правочишв та 1'х гранично!' сукупно!'
вартост!.

8) Вчинення Товариством правочишв, щодо яких е заштересовашсть.

2)

3)
4)
5)

6)

ДШЛЬНОСТ!

вчинятися

3 питания №2 порядку денного «Звгт виконавчого органу
господарськог дгялъностг Товариства за 2013 ргк»

про результати фтансово-

.
СЛУХАЛИ:

Тимошенка Павла Геннадшовича, Генерального директора ПАТ „ЦГЗК", який доповхв
акцюнерам про результати фшансово-господарсько!' д!яльност1 Товариства в 2013 рощ. Вш
наголосив, що найголовтшим досягненням за результатами Д1яльност! в 2013 рощ е те, що,
незважаючи на непросту ситуащю, яка склалася в галуз! 1 в економщ! краши, ПАТ «ЦГЗК»
продовжуе стабшьно розвиватися, забезпечуючи тисяч! людей пдними зарплатами 1
випускаючи високоякхсну продукщю. В1н повщомив, що пр1оритетними напрямами д1яльност1
Товариства в 2014 рощ залишаються пщвищення ефективност! виробництва, забезпечення



високо! якост! продукци, безпечна та комфортна праця робхтниюв. Вщзначив, що особливу
увагу слщ придшяти економп ресурсов 1 матер1ал1в, постшному удосконаленню технологи,
впровадженню процес1в, спрямованих на шдвищення операцшно! ефективноеп. Надшшла
пропозищя затвердити звгг Генерального директора про результата фшансово-господарсько!
д1яльносп Товариства за 2013 р!к.

Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з другого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
2. Затвердити Звгг Генерального директора про результати фшансово-господарсько! д!яльност!

Товариства за 2013 рж (додаеться).

Заперечень та шших пропозищй не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по другому питанию проводилось бюлвтенем №2.
Шелл голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування

(протокол №2 про тдсумки голосування додаеться).
При розкритп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетешв №2 для голосування - 18 шт.,
у тому числ!:

з р!шенням «ЗА» -16 бюлететв,
з рхшенням «ПРОТИ» - 0 бюлететв,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеш;

- недхйсних бюлететв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..
Голоси учаснитв збор1в роздшилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬЮСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166779420
0

37655

2000

Частка в!д загально!' К1лькост1
голос1в учасник!в збор1в, %

99,9966
0,0000
0,0032

0,0002

Р1шення прийнято простою бшышстю голоав акщонер1в, яш зарееструвалися для участ!
в Загалышх зборах.

3 другого питания порядку денного виргшшш:
2. Затвердити Зв!т Генерального директора про результати фшансово-гоеподареьксм

д1яльност1 Товариства за 2013 р!к (додаеться).

3 питания № 3 порядку денного «Зет Наглядовог ради Товариства за 2013 рт»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимхвну, Голову Загальних збор!в, яка за дорученням Наглядово!

ради ознайомила акцюнер!в 1з звхтом Наглядово'1 ради Товариства про роботу в 2013 рощ. Бона
зазначила, що Наглядова рада Товариства е органом Товариства, що представляе штереси
акцюнер1в Товариства та здшснюе захист 1х прав та законних 1нтерес1в. В зв!тному пер!од1 в
межах компетенц!!, визначено'1 Статутом та чинним законодавством Украши, Наглядова рада
зд!Йснювала контроль та регулювання д!яльност1 виконавчого органу Товариства, в тому числ!,
контроль за виконанням Генеральним директором рхшень Загальних збор!в та Наглядово! ради.
Бондаренко Т.В. вщзначила, що по вс!м питаниям, як! над!Йшли для розгляду в 2013 рощ,
Наглядовою радою Товариства прийнят! вщповщт р!шення. Було запропоновано затвердити
зв!т Наглядово'1 ради Товариства за 2013 рпс.



Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з третьего питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
3. Затвердити Зв!т НаглядовоУ ради Товариства за 2013 рш (додаеться).

Заперечень та шших пропозицш не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по третьему питанию проводилось бюлетенем №3.
Пюля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування

(протокол №3 про тдсумки голосування додаеться).
При розкритп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлететв №3 для голосування - 18 шт.,
у тому числк

з ршенням «ЗА» - 17 бюлететв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлететв,
з рхшенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

- недшсних бюлететв та бюлететв, якими не проголосували - 1 шт..
Голоси учаснишв зборгв роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕД1ИСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

ЮЛЬЮСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166 801 270
0

15 805

2000

Частка вщ загальноТ кшькост!
голос1в учасниюв збор!в, %

99,9985
0,0000
0,0013

0,0002

Ршення прийнято простою бшышстю голоив акщонер!в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах.

3 третьего питания порядку денного витшили:
3. Затвердити Звгт НаглядовоУ ради Товариства за 2013 р!к (додаеться).

> 3 питания № 4 порядку денного «Затвердження ргчно! фтансовог звшностг Товариства
за 2013 рш>

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову Загальних збор!в, яка повщомила, що фшансова

зв1тн!сть Товариства складена за м!жнародними стандартами ф!нансово1 зв1тност1 на тдстав!
достов!рних обл!кових даних та об'ективно вщображае фактичний ф!нансовий стан Товариства
за 2013 рж. Вщзначила, що у в1дпов1дност1 до вимог ддачого законодавства достов1рн1сть I
повнота р!чноГ ф!нансово1 зв!тност1 за 2013 р!к пщтверджена ТОВ Аудиторська ф!рма
«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (м. Кит). Бона запропонувала затвердите р!чну
фшансову звтпсть Товариства за 2013 р!к.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з четвертого питания порядку
денного, запропонованш для голосування.
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013р. (Форма №1), Звгг про фшансов!

результати за 2013 р!к (Форма №2), Звгг про рух грошових копгпв за 2013 р!к (Форма
№3), Звгг про власний каттал за 2013 р!к (Форма №4), Примггки до р!чно! фшансово!
ЗВ1ТНОСТ1 за 2013 р!к (Форма №5) (додаються).

Заперечень та шших пропозиц!й не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.



Голосування по четвертому питанию проводилось бюлетеием №4.
Шсля голосування Голова зборхв Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування

(протокол №4 про тдсумки голосування додаехься).
При розкригп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетешв №4 для голосування - 18 шт.,
! у тому числ1:

з ршенням «ЗА» - 16 бюлетешв,
з ршенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеш;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..
Голоси учаснитв зборгв роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166779420
0

37655

2000

Частка вщ загально: кшькост!
голосхв учасниюв зборхв, %

99,9966
0,0000
0,0032

0,0002

Р1шення прийнято простою бшышстю голоыв акщонер1в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах.

3 четвертого питания порядку денного внушили:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013р. (Форма №1), Звгг про фшансов!

результати за 2013 рнс (Форма №2), Звгг про рух грошових кошт!в за 2013 рж (Форма
№3), Звгг про власний каттал за 2013 рж (Форма №4), Примггки до р1чно1 фшансовоУ
ЗВ1ТНОСТ1 за 2013 р!к (Форма №5) (додаються).

> 3 питания № 5 порядку денного «Визиачеиня порядку розподглу прибутку за результатами
дгялъностг Товариства у 2013 роцг.»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка доповша акцхонерам, що незважаючи на

склады! економхчн! та пол1тичн1 умови, яю склалися в 2013 рощ, ПАТ «ЦГЗК» зберегло
ф!нансову стабшьшсть 1 отримало позитивний фхнансовий результат за шдсумками д!яльност1 в
2013 рощ. Вона звернула увагу акцюнер1в на складну ситуацхю в свхтовш та украшськ1й
економ!ках та в зв'язку з цим запропонувала весь прибуток Товариства направити на розвиток
шдприемства, що дасть можлив!сть забезпечити його стабшьну роботу в умовах триваючо!'
кризи.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршеиня з п'ятого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
5.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами д!яльност1 у 2013 рощ, у розм!р!

1 574 924 414,06 гривень (Один мшьярд п'ятсот с!мдесят чотири мшьйона дев'ятсот двадцять
чотири тисяч! чотириста чотирнадцять гривень 06 копшок), залишити нерозпод!леним.

Заперечень та шших пропозицхй не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по п 'ятому питанию проводилось бюлетенем №5.



ГЕсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №5 про шдсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв № 5 для голосування - 18 шт.,

у тому числ!:
з рхшенням «ЗА» - 9 бюлетешв,
з ршенням «ПРОТИ» - 8 бюлетешв,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..
Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КшыаСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166 774 647
40428
2000

2000

Частка вщ загально! кшькост!
голос1в учасниюв зборхв, %

99,9962
0,0034
0,0002

0,0002

Рдшення прийнято простою бшышстю голоыв акщонер1в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах.

3 п 'ятого питания порядку денного виршили:
З.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами д1яльност1 у 2013 рощ, у розмхр!

1 574 924 414,06 гривень (Один мшьярд п'ятсот С1мдесят чотири мшьйона дев'ятсот двадцять
чотири тисяч! чотириста чотирнадцять гривень 06 копшок), залишити нерозподшеним.

> 3 питания № 6 порядку денного «Внесения та затвердження змт до Статуту
Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка повщомила, що внесения вщповщних

зм1н пов'язане 1з необх!дн1стю приведения Статуту Товариства у вщповщнють до Закону
Украши «Про депозитарну систему Украши» та з метою удосконалення оперативного
контролю за Д1яльн1стю виконавчого органу Товариства. Бона вщзначила, що кожен акцюнер
мав змогу ознайомитися з проектом ново! редакщ'Г Статуту Товариства, який пропонуеться до
затвердження, та запропонувала прийняти р!шення щодо внесения та затвердження зазначених
змш до Статуту Товариства.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з шестого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
6.1. Внести (затвердити) змши до Статуту Товариства шляхом викладення його у новш редакгш

(додаеться).
6.2. Доручити Голов! Загальних збор!в п!дписати Статут Товариства у новш редакцп.
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки.

за власним розсудом визначити осхб, як! будуть вчиняти ди, пов'язан! з державною
реестращею Статуту Товариства у новш редакци.

Заперечень та шших пропозиц!й не надхйшло.
Голова зборхв Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по шестому питанию проводилось бюлетенем №6.



Шсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування
(протокол №6 про тдсумки голосування додаеться).

При розкригп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв № 6 для голосування - 18 шт.,

у тому числк
з р1шенням «ЗА» - 13 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 2 бюлетеш,
з р1шенням «УТРИМАВСЯ» - 3 бюлетенц

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..
Голоси учаснишв зборгв роздшилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166 774 094
22584
20397

2000

Частка вщ загально! кшькосп
голос1в учасниив збор!в, %

99,9961
0,0019
0,0018

0,0002

Вщповщно до п.5 ст.42 Закону Украши «Про акщонерш товариства» решения прийнято
бшып, шж % голос1в акщонер!в, як! зарееструвалися для участ! в Загальних зборах.

3 шестого питания порядку денного витшили:
6.1. Внести (затвердити) змши до Статуту Товариства шляхом викладення його у новш
редакци (додаеться).
6.2. Доручити Голов! Загальних збор!в пщписати Статут Товариства у новш редакци.
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, за власним розсудом визначити осхб, як! будуть вчиняти дн, пов'язаш з
державною реестрац1ею Статуту Товариства у новш редакцн.

> 3 питания № 7 порядку денного «Попередне схвалення зиачних правочитв, якг можутъ
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних зборгв
ащюнергв, 1з зазначенням характеру правочишв та Их граничной вартостг»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка пов!домила, що зпдно статт! 70

Закону Украши «Про акцюнерн! товариства» питания про вчинення Товариством значного
правочину, якщо ринкова вартють майна або послуг, що е його предметом, перевищуе 25 1
бшыпе В1дсотк1в вартост! актив!в за даними останньо! р!чно1 фшансово!' зв1тност! акц!онерного
товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних збор!в акцюнер1в.

В зв'язку з тим, що на дату проведения Загальних збор!в неможливо визначити, як!
значн! правочини вчинятимуться Товариством у ход! поточно! господарсько! д!яльност1,
запропонувала прийняти р!шення про попередне схвалення значних правочишв.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з съомого питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
.7.1. На шдстав! ч. 3 ст. 70 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» попередньо схвалити

укладання значних правочишв, як! вчинятимуться Товариством у ход! його поточно!'
господарсько! д1яльност! протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в
акцюнер1в, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочшпв з юридичними особами, пов'язаними вщносинами
контролю з Приватною компашек» з обмеженою вщповщальшстю Метшвест Б.В.
(Рпуа1е Ыт11её ЫаЫН1у Сотрапу Меипуез! В.У.) (реестрац!йний номер 24321697)
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(надал! - Метшвест Б.В.), щодо реал!зацн зал!зорудно! сировини граничною вартютю на
кожен правочин, яка екв!валентна 800 000 000,00 (в!с!мсот мшьйошв) долар!в США за
офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством правочишв з юридичними особами, пов'язаними вщносинами
контролю з Метшвест Б.В., щодо куп!вл!-продажу, ком!сй, тдряду, надання послуг,
найму (оренди) граничною вархютю на кожен правочин, яка екв!валентна 250 000 000,00
(дв!ст! п'ятдесят мшьйошв) долар!в США за офщшним курсом НБУ на дату вчинення
правочину;

7.1.3. укладання Товариством кредитных договор!в, договор!в позики, договор!в комюп,
експортних договор!в, договор!в щодо надання будь-яко!' застави, поруки та будь-яких
гарантш, договор!в щодо вщступлення прав вимоги, договор!в щодо надання права
догов!рного та/або примусового (безакцептного) списания кошт!в з банмвських рахунив
Товариства, договор!в про дов!рче управления (1шз1 ёееёз), дилерських договор!в (ёеа1ег
адгеетегйз), договор!в про тдписку (зиЪзспрйоп а§геетеп1з), агентських договор!в
(а§епсу адгеетегйз) (зокрема розрахунково-агентських договорхв (са1си1а1;1оп а§епсу
а§геетеп1:з)) та будь-яких шших договорхв 1 документ!в, як! повинш укладатися або
пщписуватися Товариством разом з, зпдно з або у зв'язку з договорами, що зазначен! в
цьому пункт! 7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усхма та будь-якими додатками та
договорами про внесения змш (зокрема договорами про викладення у новш редакщГ) до
договор!в, що зазначеш в цьому пункт! 7.1.3 (надшп вс! зазначен! у цьому пункт! 7.1.3
договори та документи - Документа фшансування), як! вчиняються у зв'язку з:
(!) наданням/отриманням кредит!в (позик) компашею Мет!нвест Б.В. або юридичними
особами, пов'язаними вщносинами контролю з Метшвеет Б.В. (включаючи Товариство).
та/або (!!) залученням ф!нансування (у тому числ! шляхом випуску боргових цшних
папер!в на внутр!шн!х та/або м!жнародних ринках кап!талу з процентною ставкою !
терм!нами погашения, передбаченими умовами розмщення в!дпов!дних боргових щ'нних
папер!в) компан!ею Мет!нвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вщносинами
контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною варт!стю на кожен
правочин, яка екв!валентна 2 000 000 000,00 (два мшьярди) долар!в США за офщшним
курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна варт!сть ус!х правочин!в, вказаних в пп. 7.1.1. - 7.1.3. цього р!шення, не
повинна перевищувати 4 700 000 000,00 (чотири мшьярди с!мсот м!льйон!в) долар!в США.

'7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,
або шшу особу, уповноважену на це дов!рен!стю, виданою Генеральним директором
Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних збор!в здшснювати
вс! необхщн! д!!' щодо вчинення в!д !мен! Товариства правочин!в, вказаних в пунктах 7.1.1. -
7.1.3. цього р!шення, за умови виконання п. 7.2 цього р!шення, одержання попереднього
дозволу Наглядово'1 ради Товариства у випадках, коли такий дозвш вимагаеться зпдно
Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження
значних правочишв», що затверджена Р!шенням № 80 Наглядово'1 ради Товариства вщ
04.07.2013р.

Заперечень та шших пропозицш не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по сьомому питанию проводилось бюлетенем№7.

П!сля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила п!дсумки голосування
(протокол №7 про шдсумки голосування додаеться).

При розкритт! урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв № 7 хтя голосування - 18 шт.,
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у тому ЧИСЛ1:
з р!шенням «ЗА» - 8 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 8 бюлетешв,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеш;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..
Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Кшыасть голос1в,
шт.

1 166735651
63619
17805

2000

Частка в!д
загально!

КШЬКОСТ! ГОЛОС1В

учасникш

99,9928
0,0055
0,0015

0,0002

Частка вщ загально'1
КШЬКОСТ! ГОЛОС1В

акщонер1в, %

99,5669
0,0054
0,0015

0,0002

Вщповщно до п.2 ст.70 Закону Украши «Про акщонерш товариства» рндення прийнято
бшып, шж 50% голосмв акщонер!в вщ \'х загально'Г кшькость

3 сьомого питания порядку денного виргшили:
7.1. На пщстав! ч. 3 ст. 70 Закону Украши «Про акщонерш товариства» попередньо

схвалити укладання значних правочишв, як! вчинятимуться Товариством у ход! його
поточно! господарськоТ д1яльност! протягом 1 (одного) року з дня проведения цих
Загальних збор!в акщонер!в, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочин1в з юридичними особами, п о в ' я з а н и м и
вщносинами контролю з Приватною компашею з обмеженою виповиальшстю
Метшвест Б.В. (Рпуа^е 1лтНес1 Ь1аЬШ1у Сотрапу Мейпуея! В.У.) (реестрапшшш
номер 24321697) (надал! - Метшвест Б.В.), щодо реал1зацн' зал!зорудно1 сировнни
граничною вартхстю на кожен правочин, яка екв!валентна 800 000 000,00 (в1с!мсот
мшьйон!в) долархв США за офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством правочишв з юридичними особами, пов'язаннмн
вщносинами контролю з Метшвест Б.В., щодо кутвльпродажу, колпсн, пирядл,
надання послуг, найму (оренди) граничною вартктю на кожен правочин, яка
екв!валентна 250 000 000,00 (дв1ст! п'ятдесят мшьйошв) долар!в США за офщшним
курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.3. укладання Товариством кредитних договоров, договор!в позики, договор!в комшУ,
експортних договор!в, договор!в щодо надання будь-якоТ застави, поруки та будь-
яких гарантш, договор!в щодо выступления прав вимоги, договор!в щодо надання
права догов!рного та/або примусового (безакцептного) списания кошив з
банк!вськи\ рахункхв Товариства, договоров про дов!рче управлшня (1ги«1 йеей»),
дилерськнх договор!в (<1еа!ег а§геетеп4§), договордв про пщписку (виЪзспрйоп
а§геетеШ5), агентських договорхв (а§епсу а§геетеп*8) (зокрема розрахунково-
агентськнх договор1в (са1си1а(юп а§епсу а^геетеп!»)) та будь-яких шших договор!в I
документ!в, як! повинш укладатися або пщписуватися Товариством разом з, зпдно
з або у зв'язку з договорами, що зазначеш в цьому пункт! 7.1.3, включаючи, але не
обмежуючнсь ус!ма та будь-якими додатками та договорами про внесения змш
(зокрема договорами про викладення у новш редакцп) до договоров, що зазначен! в
цьому пункт! 7.1.3 (надал! вс! зазначеш у цьому пункт! 7.1.3 договори та документи
- Документи фшансування), як! вчиняються у зв'язку з: (I) наданням/отриманням
кредитгв (позик) компашею Метшвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними
вщносинамн контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (и)
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залученням фшансування (у тому числ! шляхом випуску боргових цшних папер!в
на внутр!шн!Х та/або лпжнародних ринках катталу з процентною ставкою 1
термшами погашения, передбаченими умовами розшщення вщповщних боргових
цшних папер1в) компашсю Метшвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними
вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною
вар пстю на кожей правочин, яка еквшалентна 2 000 000 000,00 (два мшьярди)
долар!в США за офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна варт!сть умх право чншв, вказаних в пп. 7.1.1. - 7.1.3. цього
рннення, не повинна перевищувати 4 700 000 000,00 (чотири мшьярди с!мсот
мшьйошв) долар!в США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, або шшу особу, уповноважену на це дов1рен1стю, виданою Генеральним
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних
збор!в здшснювати в« необхщш дн щодо вчинення вщ 1меш Товариства правочишв,
вказаних в пунктах 7.1.1. - 7.1.3. цього р!шення, за умови виконання п. 7.2 цього
рннення, одержання попереднього дозволу НаглядовоУ ради Товариства у випадках,
коли такий дозвш вимагасться згщно Статуту Товариства, та з безумовним
дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочишв», що затверджена
Рнпенням № 80 НаглядовоУ ради Товариства вщ 04.07.2013 р.

> 3 питания № 8 порядку денного «Вчинення Товариством правочишв, щодо яких е
заттересовангстъ.»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка пов!домила, що зпдно статп 71

Закону Украши «Про акцюнерш товариства» та п. 19.5 Статуту Товариства для вчинення
Товариством правочишв, щодо яких е заштересованють, необхщно отримання попередньо'1
згоди Наглядово'1 ради Товариства або Загальних зборхв акцюнер1в Товариства (вщпов1дно до
компетенцй' та повноважень оргашв Товариства). Бона наголосила, що згода повинна бути
попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з восьмого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
8.1. На п1дстав1 ст. 71 Закону Украши «Про акцюнерт товариства» надати згоду на вчинення

Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акцюнер1в
Документ1в ф1нансування як правочишв, щодо яких е заштересовашсть, з компашею
Мет1нвест Б.В. у зв'язку з: (1) наданням/отриманням кредит!в (позик) компан!ею Мет1нвест
Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В.
(включаючи Товариство), та/або (п) залученням фшансування (у тому числ! шляхом
випуску боргових щнних папер!в на внутр1шн1х та/або м!жнародних ринках кап!талу з
процентною ставкою I термшами погашения, передбаченими умовами розмщення
вцщовщних боргових щнних папер!в) компан!ею Мет1нвест Б.В. або юридичними особами,
пов'язаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною
вартютю на кожен правочин, яка еквхвалентна 2 000 000 000,00 (два мшьярди) долар!в
США за офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. 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 проведения цих Загальних збор1в здшснювати
вс! необхщш дй' щодо вчинення вщ 1меш Товариства правочишв, вказаних в пункт! 8.1.
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Заперечень та шших пропозицш не надшшло.
Голова зборхв Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по восьмому питанию проводилось бюлетенем №8.

Гйсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №8 про тдсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було выявлено:
- дшсних бюлетешв № 8 для голосування - 18 шт.,

у тому числк
з ршенням «ЗА» - 9 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 7 бюлетешв,
з р1шенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеш;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..
Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КшыаСТЬ ГОЛОС1В,

шт.

1 166740243
59027
17805

2000

Частка вод
загально!

КШЬКОСТ! ГОЛОС1В

учасникш

99,9932
0,0051
0,0015

0,0002

Частка вщ загальноГ
КШЬКОСТ! ГОЛОС1В

акцюнер1в, %

99,5673
0.0050
0.0015

0.0002

Рошення прийнято

3 восьмого питания порядку денного виршили:
8.1. На пщстав! ст. 71 Закону Укра'ши «Про акц!онерн1 товариства» надати згодл на

вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальннх
збор!в акцюнер!в Документов фшансування як правочишв, щодо яких е
заштересован!сть, з компашею Метшвест Б.В. у зв'язку з: (I) наданням/отриманням
кредитов (позик) компашею Метонвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними
вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (И)
залученням фшансування (у тому число шляхом випуску боргових цшних паперов на
внутрошшх та/або можнародних ринках капоталу з процентною ставкою о термшами
погашения, передбаченими умовами розмощення водповодних боргових цшних
паперов) компашею Метшвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними
вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною
вартостю на кожен правочин, яка еквовалентна 2 000 000 000,00 (два мольярди)
доларов США за офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, або шооту особу, уповноважену на це довореностю, виданою Генеральним
директором Товарооства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальноох
зборов здшснювати всо необходно дн щодо вчинення вод омено Товариства правочишв,
вказаних в пункт! 8.1.
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Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повщомила, що порядок денний р!чних Загальних
збор!в акцюнер1в ПАТ «ЦГЗК» вичерпано, шяких зауважень та пропозицш щодо ведения
збор!в не надходило та оголосила збори закритими.

Р1шення Загальних збор!в акцюнерхв Товариства, викладеш у цьому протокол!, е
остаточними 1 не потребують прийняття додаткових рхшень Загальними зборами акц1онер1в
Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протокол! р!шень).

Голова Загальних збор1в акцюнергв
ПАТ «ЦГЗК»

Секретар Загальних зборгв акцюнергв
ПАТ «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

В.Я.НУСШОВ
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Перелж додатюв до протоколу №2
Загальних збор!в акцюнер1в

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР АЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»,

що е невщ'емною частиною протоколу

м.Кривий Р1г 31 березня 2014 року

Додатки:
1. Перелш акцюнер!в, що зарееструвалися для участ! в Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК»

31.03.2014 року.
2. Протокол Реестрацшно! комхсн № 1.
3. Протокол Реестрацшно'1 комюп №2.
4. Протокол №1 про тдсумки голосування.
5. Протокол №2 про тдсумки голосування.
6. Протокол №3 про тдсумки голосування.
7. Протокол №4 про тдсумки голосування.
8. Протокол №5 про тдсумки голосування.
9. Протокол №6 про тдсумки голосування.
10. Протокол №7 про тдсумки голосування.
11. Протокол №8 про тдсумки голосування.
12. Зв1т Генерального директора про результати фшансово-господарсько'1 д1яльност1

Товариства за 2013 р!к.
13. Звгг Наглядово'1 ради Товариства за 2013 р!к.
14. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року (Форма №1).
15. Звгг про фшансов! результати Товариства за 2013 р!к (Форма №2).
16. Звгг про рух грошових конгпв Товариства за 2013 рпс (Форма №3).
17. Зв!т про власний каттал Товариства за 2013 р!к (Форма №4).
18. Примггки до р1чно'1 фшансово'1 зв1тност1 Товариства за 2013 рж (Форма №5).
19. Нова редакщя Статуту ПАТ «ЦГЗК».

Голова Загальних зборгв акцюнерш
ПАТ «ЦГЗК»

Секретар Загальних збор1в акцюнергв
ПАТ «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

В.Я.НУС1НОВ
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