
ПРОТОКОЛ № 3
позачергових Загальних збор!в акцюнерЁв

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦГОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»

м.Кривий Р1г 25 липня 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 учасник1в Загальних збор!в: 09 год. 00 хв. 25 липня 2014 року.
Час закшчення реестращТ учасниюв Загальних збор!в: 09 год. 45 хв. 25 липня 2014 року.
Час та дата початку Загальних збор!в: 10 год. 00 хв. 25 липня 2014 року.
Час та дата закшчення Загальних збор!в: 10 год. 30 хв. 25 липня 2014 року.
Дата складання перел!ку ос!б, яю мають право на участь в Загальних зборах: 21 липня
2014 року.
Загальна кшьк!сть акцшнер1в, включених до перелнсу ос1б, як! мають право на участь в
Загальних зборах: 1741 особа.
Загальна кшьк1сть голос!в акцюнер!в - голосуючих акщй, яю зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах: 1 166 741 931 (один мшьярд сто шютдесят плеть мшьйошв с!мсот сорок
одна тисяча дев'ятсот тридцять один).
Кворум Загальних шорт: 99,5674 %.
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.
Голова Загальних збор!в: Бондаренко Тетяна Вадим1вна.
Секретар Загальних зборЁв: Афанасьев Володимир Тванович.

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

Реестрацш акц1онер1в та Ух представниюв, яю прибули для участ! в Загальних зборах
акц1онер!в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМЫНАТ», проводила Реестрац1йна ком1с!я, створена р!шенням
Наглядово'1 ради Товариства №129 в!д 14.07.2014 року в наступному склад!:

Б1зяева С.С. - Член ком1сп;
Лисенко С.О. - Член комюп;
Бондар А.В. - Член комюп;
Головата 1.Г. - Член комюп';
Кузевич О.А. - Член комюи;
Троф1мова В.В. - Член комюп".

На першому засщанш Реестращйно! ком1си Головою Реестрац1йно1 ком!с11 бшышстю
голосАв було обрано Б1зяеву С.С. (протокол РеестрацшноУ ком1с!Г №1 додаеться).

СЛУХАЛИ:

Голову Ре€страц1йно1 ком!с11 Б1зяеву С.С., яка допов!ла, що реестращю акц1онер!в та 1'х
представник!в. яю прибули для участ! в позачергових Загальних зборах акцюнер!в
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ», здшснено на П1дстав1 перел!ку акцюнер1в, як! мають право
на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про
депозитарну систему Украши, а саме, у вщповщност! до реестру власник!в 1менних цшних
папер!в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ», складеного станом на 24 годину 21 липня 2014 року, та



наданого Центральным депозитар!ем ПУБЛ1ЧНИМ АКЦЮНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«НАЦЮНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАР1Й УКРА1НИ».

За даними цього перелжу:
• загальна кшыасть акц!онер!в становить 1741 особа;
* кшыасть акщй, що мають право брати участь у голосуванн!: 1 171 811 000 штук простих

!менних акщй.
На момент проведення 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 акцщ номинальною варт!стю 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 1 1 (одинадцять) акц!онер!в ('гх представник!в), що волод!ють
в сукупност! 1 166741 931 (один мшьярд сто ипстдесят нйсть мшьйон1В с!мсот сорок одна
тисяча дев'ятсот тридцять один) шт. простих 1менних акц1й, що складае 99,5674 % вщ
загальноТ юлькост! голос!в акц1онер1в (1'х представникАв), як! мають право голосу.

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

У вщповщност! до ст. 41 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» кворум Загальних
збор!в акц!онер!в ПАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол Реестращйно!" ком1с1'Г №2 додаеться).

Загальн! збори акц1онер!в ПАТ «ЦГЗК» визнаються правомочними.

У В1дпов1дност1 до Статуту Товариства р1шенням НаглядовоУ ради Товариства №129 вщ
14.07.2014 року Головою Загальних збор!в обрано Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Секретарем
Загальних збор1в акшонер!в Товариства - Афанасьева Володимира Тванович.

Загальн! збори акц1онер1в ПАТ «ЦГЗК» оголошено в!дкритими.

Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повщомила, що шформащя про проведення
Загальних збор!в та питания, як! внесен! Наглядовою радою Товариства до порядку денного
збор!в, були доведен! до В1дома кожного акщонера не менше н!ж за 30 дтв до дати Загальних
збор!в шляхом персональних пов!домлень, публжацп в газет! «Бюлетень. Ц!нн! папери
Украши» №113 в!д 20.06.2014 року та розмпцення в загальнодоступн!й шформацшшй баз!
даних НКЦПФР про ринок цшних папер!в за адресою:
пир://зТоскп1агке1.аоу.иа/ёЬ/пе\У5/1б8607/з1ю\у ! на веб-стор!нц! Товариства в мереж! Гнтернет за
адресою:

Порядок денний:
1. Про обрання л1чильно1 ком1са та затвердження регламенту Загальних збор!в

акцюнер!в Товариства.
2. Внесения змш до Статуту ПАТ «ЦГЗК» у зв'язку 31 збшьшенням статутного

кап!талу Товариства шляхом викладення Статуту в новш редакцп.

> 3 питания №1 порядку денного «Про обрання лгчилъног комгсп та затвердження
регламенту Загалънт збор1в акцюнергв Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка запропонувала для орган!зацп роботи

Загальних збор!в, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах,
роз'яснення щодо порядку голосування обрати л!чильну ком!с!ю та затвердити регламент
збор!в.



Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з першого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
1.1. Обрати .Шчильну комклю у склад!:

Голова Л1чильно1 ком!сп: Б1зяева Св1тлана Сергпвна;
Члени Л1чильно1 ком1сп: Лисенко Светлана Олександр1вна;

Бондар Алша В1талп"вна;
Головата 1рина Григорхвна;
Кузевич Ольга Антошвна;
Троф1мова Валентина Васшпвна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!в акцюнер1в:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для вщповш на запитання до доповщача - до 5 хвилин.

Запитання до доповщача та пропозици акцюнер1в щодо виступу пропонуеться подавати
до Секретаря тшьки в письмовш форм! 1 лише з питания порядку денного, яке
розглядаеться. Аношмш запитання не розглядаються.

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

Голосування по першому питанию проводилось бюлетенем №1.
Пхсля голосування Голова збор!В Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування

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

- дшсних бюлетешв №1 для голосування - 11 шт.,
у тому числ!:

з р!шенням «ЗА» - 11 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з решениям «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетен!в;

- недшсних бюлетен!в та бюлетен!в, якими не проголосували - 0 шт..

Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:
Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

К1ЛЬК1СТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166741931
0
0

0

Частка В1Д загальноТ кшькост!
голосхв учасник1в збор!в, %

100,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Р1шення прийнято простою бшышстю ГОЛОСЁВ акц!онер1в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах.

3 першого питания порядку денного виугшилш
1.1. Обрати Л1чильну ком1сш> Загальних збор!в акц!онер1в Товариства у склад!:

Голова Л1чильно*1 ком1сн: Б1зяева Св!тлана Сергй'вна;
Члени Л1чильноТ комкн*: Лисенко Св1тлана Олександр1вна;

Бондар Алша Вхталнвна;
Головата 1рина Григор1вна;
Кузевич Ольга Антотвна;
Троф1мова Валентина Васшпвна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!в акщонер!в Товариства:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для вщповщ! на запитання до доповщача - до 5 хвилин.



Запитання до доповщача та пропозицп акцшнер!в щодо виступу подаються до
Секретаря тшьки в письмовш форм! I лише з питания порядку денного, яке
розглядаеться, Аношмш запитання не розглядаються.

3 питания №2 порядку денного «Внесения змт до Статуту ПАТ «ЦГЗК» у зв'язку з!
збтъшенням статутного катталу Товариства шляхом викладення Статуту в ноет
редакцп»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка прошформувала, що позачерговими

Загальними зборами акцюнер!в ПАТ «ЦГЗК», яю вщбулися 19 лютого 2014 року (протокол
№1), було прийнято р!шення про збшынення статутного катталу Товариства шляхом
приватного розмщення додаткових акцш юнуючо! номшальноУ вартост! за рахунок додаткових
внесюв у розм!р1 3 682 250,00 гривень (три мшьйони шютсот в1с1мдесят дв! тисяч! двют!
п'ятдесят гривень 00 копшок). Голова збор!в зазначила, що на тепершнш час приватне
розмщення додаткових акцш ПАТ «ЦГЗК» юнуючо'Г номшально!" вартост! виконане в повному
обсяз! 1 у визначеш проспектом емюп термши, результати укладення договор!в з першими
власниками у процес! приватного розм1щення акц!й, результати приватного розмщення акц!й
та зв!т про результати приватного розмщення акцш затверджено решениям НаглядовоТ ради
ПАТ «ЦГЗК» №130 в!д 15.07.2014 року. Одним 1з етап!в збшьшення статутного катталу
публ!чного акц1онерного товариства, визначених нормативно-правовим актом НКЦПФР, що
встановлюе порядок збшыпення (зменшення) статутного кап!талу акционерного товариства, е
внесения загальними зборами акцюнерхв зм!н до Статуту, пов'язаних з! зб1льшенням статутного
кап1талу акцюнерного товариства, з урахуванням результат!в розмщення. Бондаренко Т.В.,
також, В1дзначила, що кожен акцюнер мав змогу ознайомитися з проектом ново!' редакцп
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 другого питания поуядку денного,
запропонованш для голосування.
2.1. Внести змши до Статуту ПАТ «ЦГЗК», пов'язат з! зб!льшенням статутного катталу на

3 682 250,00 гривень (три мгльйони ппстсот В1с1мдесят дв! тисяч! дв!ст1 п'ятдесят гривень
00 копшок) до 296 635 000,00 гривень (дв1ст1 девяносто ш!сть мшьйотв ш!стсот тридцять
п'ять тисяч гривень 00 копшок) за рахунок збшыпення кшькост! простих 1менних акцш
Товариства на 14 729 000 шт. (чотирнадцять мщьйошв с!мсот двадцять дев'ять тисяч штук)
до 1 186540000 шт. (один мшьярд сто в1с1мдесят пйсть м1льйон1в п'ятсот сорок тисяч
штук) номшальною варт!стю 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп!йок) кожна, шляхом
викладення Статуту Товариства у новш редакци.

2.2. Затвердити Статут ПАТ «ЦГЗК» в новш редакци.
2.3. Доручити Голов! Загальних збор!в тдписати Статут Товариства у новш редакцн.
2.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,

за власним розсудом визначити ос!б, як! будуть вчиняти дп, пов'язан! з державною
реестращею Статуту Товариства у нов!й редакцп.

Заперечень та 1нших пропозиц!й не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по другому питанию проводилось бюлетенем №2.

Шсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування
(протокол №2 про тдсумки голосування додаеться).



При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв № 2 для голосування - 11 шт.,

у тому числ!:
з р!шенням «ЗА» - 11 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 0 бюлететв,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 0 шт..

Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:
Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КЛЛЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 166741 931
0
0

0

Частка в!д загальноУ юлькоси
голос1в учасниюв збор!в, %

100,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Вщповщно до п.5 ст.42 Закону Украши «Про акщонерш товариства» р!шення прийнято
бшьш, н1ж % голосов акцшнер!в, як! зарееструвалися для участ! в Загальних зборах.

3 другого питания порядку денного виугшшш
2.1. Внести змши до Статуту ПАТ «ЦГЗК», пов'язаш з! збшьшенням статутного катталу

на 3 682 250,00 гривень (три мшьйони плстсот В1с1мдесят дв! тисяч! двхст! п'ятдесят
гривень 00 копшок) до 296 635 000,00 гривень (дв!сТ1 дев'яносто ш!сть мшьйошв
ш!стсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп!йок) за рахунок збшьшення кшькост!
простих 1менних акцш Товариства на 14 729 000 шт. (чотирнадцять мшьйошв с!мсот
двадцять дев'ять тисяч штук) до 1 186 540 000 шт. (один мшьярд сто в!с1мдесят ш1сть
мшьйон1В п'ятсот сорок тисяч штук) номшальною варт!стю 0,25 грн. (нуль гривень
25 копшок) кожна, шляхом викладення Статуту Товариства у новш редакцн.

2.2. Затвердити Статут ПАТ «ЦГЗК» в новш редакцп.
2.3. Доручити Голов! Загальних збор!в пщписати Статут Товариства у новш редакцп.
2.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконус його

обов'язки, за власним розсудом визначити ос!б, як! будуть вчиняти дн, пов'язан! з
державною реестращею Статуту Товариства у новш редакцн.

Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повщомила, що порядок денний позачергових
Загальних збор!в акцюнер!в ПАТ «ЦГЗК» вичерпано, н!яких зауважень та пропозицш щодо
ведения збор!в не надходило та оголосила збори закритими.

Ршення Загальних збор!в акц1онер1в Товариства, викладен! у цьому протокол!, е
остаточними \ не потребують прийняття додаткових р!шень Загальними зборами акц!онер1в
Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протокол! ршень).

Голова Загальних збор1в акцюнергв
ПАТ «ЦГЗК»

Секретар Загальних збор1в акцюнер1в
ПА Т «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

В.1ЛФАНАСЬ€В



Перелж додатюв до протоколу №3
позачергових Загальних збор!в акцюнерхв

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИИ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»,

що е невщ'емною частиною протоколу

м.Кривий Р1г 25 липня 2014 року

Додатки:

1. Перелж акшонер1в, що зарееструвалися для участ! в позачергових Загальних зборах
ПАТ «ЦГЗК» 25.07.2014 року.

2. Протокол РеестращйноУ ком1сп №1.
3. Протокол Реестрац!йно1 ком1си №2.
4. Протокол №1 про шдсумки голосування.
5. Протокол №2 про тдсумки голосування.
6. Нова редакция Статуту ПАТ «ЦГЗК».

Голова Загальних зборгв акцюнергв
ПАТ «ЦГЗК» ' / гг-^«^г? Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних збор1в акцюнер1в
ПАТ «ЦГЗК» ' "\Ш _1 В.1.АФАНАСЬ€В
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