
ПРОТОКОЛ № 1
Загальних збор!в акцюнер!в

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»

м.КривийР1г 27 квггня 2016 року

М1сце проведения Загальних збор!в:
Украша, Дншропетровська область, мюто Кривий Р1г, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац
культури «Центральный», театральный зал.
Час початку реестрацй учасниюв Загальних збор!в: 09 год. 00 хв. 27 квггня 2016 року.
Час закшчення реестрацй' учасник!в Загальних збор!в: 10 год. 45 хв. 27 квггня 2016 року.
Час та дата початку Загальних збор!в: 11 год. 00 хв. 27 квггня 2016 року.
Час та дата закшчення Загальних збор!в: 12 год. 50 хв. 27 квггая 2016 року.
Дата складання перелжу ос!б, яш мають право на участь в Загальних зборах: 21 кв1тня
2016 року.
Загальна кшыасть акщонер!в, включених до перелжу ос!б, як! мають право на участь в
Загальних зборах: 1743 особи.
Загальна кшыасть акцш, що мають право брати участь у голосуванш (голосуючих):
1 184756 581 (один мшьярд сто вю!мдесят чотири мшьйони схмсот п'ятдесят ппсть тисяч
п'ятсот вюхмдесят одна).
Загальна юльюсть голос!в акц1онер!в - голосуючих акцш, як! зарееструвалися для учасп
в Загальних зборах: 1 183 889 382 (один мшьярд сто в!с1мдесят три мшьйони В1с!мсот
в1с1мдесят дев'ять тисяч триста в!С1мдесят дв1).
Кворум Загальних збор!в: 99,9268 %.
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.
Голова Загальних збор1в: Бондаренко Тетяна Вадим!вна.
Секретар Загальних збор!в: Афанасьев Володимир Тванович.

На зборах присутнш приватний нотар!ус Кривор^зького м!ського нотар!ального округу
Рисша С.В..

РеестрацАю акцюнерхв та 1'х представник!в, як! прибули для участ! в Загальних зборах
акцюнер1в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ», проводила Реестрацшна ком!с1я, створена р!шенням
Наглядово'1 ради Товариства №184 вщ 14.04.2016 року в наступному склад!:

Лисенко С.О. - Член комюй;
Бондар А.В. - Член комюи';
Головата 1.Г. - Член ком1сп;
Кузевич О.А. - Член ком1сп;
Троф1мова В.В. - Член ком!сп.

На першому засщанш Реестрацхйно! ком!сп Головою Реестрацшно'1' комхсп б1льш!стю
голос1в було обрано Лисенко С.О. (протокол Реестращйно!' комюп' №1 додаеться).

СЛУХАЛИ:

Голову Реестрацшно!' ком1сп Лисенко С.О., яка доповша, що реестрац!ю акц1онер1в та \х
представник!в, як! прибули для участ! в Загальних зборах акц1онер1в ПУБЛ1ЧНОГО
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБ1НАТ», здхйснено на п1дстав1 перел!ку акцюнер1в, як! мають право на участь у Загальних
зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему
УкраГни, а саме, у вщповщност! до реестру власнишв 1менних ц!нних папер!в ПУБЛ1ЧНОГО
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ



КОМБ1НАТ», складеного станом на 24-00 годину 21 квггня 2016 року, та наданого
Центральным депозитар!ем ПУБЛ1ЧНИМ АКЦЮНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«НАЦЮНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАР1Й УКРА1НИ».

За даними цього перелжу:
• загальна кшькють акцюнер!в становить 1743 особи;
• кшькють акцш, що мають право брати участь у Загальних зборах акцюнер!в: 1 186 540 000

штук простих 1менних акщй;
• кшыасть акцш, що мають право брати участь у голосуваннк 1 184 756 581 штук простих

1менних акщй.
На момент проведения Загальних збор!в акцюнерхв статутний каштал Товариства

складае 296 635 000,00 (дв!ст1 дев'яносто ипсть мшьйотв ипстсот тридцять п'ять тисяч)
гривень, подшений на 1 186 540 000 (один мшьярд сто в1с!мдесят ипсть мшьйошв п'ятсот сорок
тисяч) штук простих 1менних акщй номшальною вартютю 0,25 (двадцять п'ять копшок) гривн!
кожна. У вщповщност! до пункту 10 роздшу VI Закону Украши «Про депозитарну систему
Украши» у раз!, якщо власник цшних паперхв протягом одного року з дня набрання чинност!
цим Законом не уклав з обраною ем!тентом депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цшних паперах вщ власного 1мен1 або не здшснив переказ належних
йому прав на цшн! папери на свш рахунок у цшних паперах, вщкритий в шшш депозитарий
установ!, цшш папери такого власника (яю дають право на участь а органах ем!тента) не
враховуються при визначенш кворуму та при голосуванш в органах емхтента.

Реестрац!йною ком!с1ею встановлено, що в термш, визначений для реестраци, для участ! в
Загальних зборах зарееструвалося 23 (двадцять три) акцюнера (1'х представник!в), що
волод!ють в сукупност! 1 183 906 846 (один мшьярд сто в1с!мдесят три мшьйони дев'ятсот
ш!сть тисяч вю1мсот сорок шхсть) шт. простих 1менних акцш; з них голосуючими е
1 183 889 382 (один мшьярд сто в1с!мдесят три мшьйони в1с1мсот В1с!мдесят дев'ять тисяч
триста вхсхмдесят дв!) шт. простих 1менних акц!й, що складае 99,9268 % голосуючих акцхй.

Перел1к акцюнерхв, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах Товариства,
додаеться.

У вщповщност! до ст.41 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» кворум Загальних
збор!в акцюнер!в ПАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол РеестрацшноУ ком!си №2 додаеться).

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

У вщповщност! до Статуту Товариства рцденням Наглядово'1 ради Товариства №184 вщ
14.04.2016 року Головою Загальних зборгв обрано Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Секретарем
Загальних збор!в акц1онер!в Товариства - Афанасьева Володимира Твановича.

Загальн! збори акц1онер!в ПАТ «ЦГЗК» оголошено вщкритими.

Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повщомила, що шформащя про проведения
Загальних збор!в та питания, як! внесен! Наглядовою радою Товариства до порядку денного
зборхв, були доведен! до вщома кожного акцюнера не менше тж за 30 дтв до дати Загальних
збор!в шляхом персональних повхдомлень, публшацп в газет! «Бюлетень. Ц1нн! папери
Украши» №45 (4333) вщ 14.03.2016 року та розмщення в загальнодоступнш 1нформац1йн1й баз!
даних НКЦПФР про ринок ц!нних папер!в за адресою:
ЬНр://5юсктаг1<.е1:.еоу.иа/(1Ь/пе\У5/168607/5]10\у I на веб-стор!нц1 Товариства в мереж! штернет за
адресою: Ы1:р://сео1<.те11ПУе8111о1с}1пй.сот/иа/аЬои1/1пй).

Порядок денний:
1. Обрання Л1чильно'1 ком!»!' та затвердження регламенту Загальних збор!в акц!онер1в

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

Товариства за 2015 рж.



3. Звгг НаглядовоУ ради Товариства за 2015 рж.
4. Затвердження р!чноТ фшансовоУ звггност! Товариства за 2015 р1к.
5. Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д!яльност1 Товариства у

2015 рощ.
6. Змша типу та найменування Товариства.
7. Припинення повноважень члена НаглядовоУ ради Товариства.
8. Встановлення кшыасного складу НаглядовоУ ради Товариства.
9. Обрання персонального складу НаглядовоТ ради Товариства.
10. Затвердження умов цившьно-правових договоров, що укладатимуться з членами

НаглядовоУ ради, встановлення розм!ру Ух винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважуеться на шдписання договорхв з членами НаглядовоУ ради.

11. Затвердження Статуту Товариства у новш редакщУ.
12. Попередне схвалення значних правочишв, як! можуть вчинятися Товариством

протягом одного року з дня проведения Загальних збор!в акщонер!в, 1з зазначенням
характеру правочшпв та Ух граничноУ сукупноУ вартост!

13. Прийняття рппення про вчинення правочишв, як! можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведения Загальних збор!в акцшнер^в, щодо яких с
заштересовашсть.

> 3 питания №1 порядку денного «Обрання мчилъноЧ комгсп та затвердження регламенту
Загальних зборгв ащгонергв Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка запропонувала для оргашзацп' роботи

Загальних збор!в, а саме, для забезпечення проведения голосування на Загальних зборах,
роз'яснення щодо порядку голосування обрати лхчильну ком1сда та затвердити регламент
збор!в.
Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з першого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
1.1. Обрати Л1чильну комюАю Загальних збор!в акцюнер1в Товариства у склад!:

Голова Л1чильно'1 ком!си: Лисенко Свхтлана Олександр1вна;
Члени Л1чильно1 ком!сп: Бондар Ал1на ЕНталивна;

Головата Грина Григор1вна;
Кузевич Ольга Антошвна;
Троф!мова Валентина Васил!вна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!В акц1онер!в Товариства:
- час для вистутв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для вщповщ! на запитання до доповщача - до 5 хвилин.

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

1.3. Питания порядку денного розглядати в наступному порядку:
1) Обрання л1чильно! комюп' та затвердження регламенту Загальних збор!в акцюнер1в

Товариства.
2) Зв1т виконавчого органу про результати фшансово-господарсько! д!яльност1 Товариства за

2015р1к.
3) Зв1т Наглядово! ради Товариства за 2015 р!к.
4) Затвердження р!чно1 фшансово'1 зв!тност1 Товариства за 2015 рш.
5) Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д!яльност1 Товариства у 2015

рощ.
6) Змша типу та найменування Товариства.
7) Припинення повноважень члена Наглядово'1 ради Товариства.
8) Встановлення кшькюного складу Наглядово'1 ради Товариства.



9) Обрання персонального складу Наглядово'1 ради Товариства.
10) Затвердження умов цившьно-правових договор!в, що укладатимуться з членами

Наглядово'1 ради, встановлення розм!ру 'гх винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважуеться на пщписання договор1в з членами НаглядовоУ ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новш редакцп.
12) Попередне схвалення значних правочитв, як! можуть вчинятися Товариством протягом

одного року з дня проведения Загальних збор!в акцюнер!в, 1з зазначенням характеру
правочитв та 1'х гранично! сукупно!' вартост!

13) Прийняття р!шення про вчинення правочитв, як! можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведения Загальних збор!в акцюнер1в, щодо яких е
заштересованють.

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

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

(протокол №1 про тдсумки голосування додаеться).
При розкритп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетешв №1 для голосування - 10 шт.,
у тому числк

з р!шенням «ЗА» - 10 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлететв,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлететв;

- недшсних бюлететв та бюлететв, якими не проголосували - 3 шт..

Голоси учаснитв збор1в роздтилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»

«ПРОТИ»
«УТРИМАВСЯ»

«НЕДШСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183877982
0
0

11400

Вщсоткове вщношення до загально'1
кшькост! голос1в акцюнер!в, яю

зарееструвалися для участ! у загальних
зборах та е власниками голосуючих

акцш, %
99,9990
0,0000
0,0000

0,0010

Р1шення прийнято простою бшышстю голос!в акцюнер!в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та с власниками голосуючих акцш.

3 першого питания порядку денного витшили:
1.1. Обрати Л1чильну ком1с!ю Загальних збор!в акцшнер1в Товариства у склад!:

Голова Л1чильно*1 ком!си: Лисенко Свгглана Олександр1вна;
Члени Л1чильно1 ком!сн: Бондар Ал!на В!талнвна;

Головата Грина Григор1вна;
Кузевич Ольга Антон1вна;
Троф!мова Валентина Васил1вна.

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 пропозици акщонер!в 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 Л1чильно\' комки' та затвердження регламенту Загальних збор!в акщонер!в

Товариства.
2) Звгг виконавчого органу про результати фшансово-господарськоТ д1яльност!

Товариства за 2015 рж.
3) Звгг НаглядовоУ ради Товариства за 2015 рж.
4) Затвердження р1чноТ фшансовоУ звггност! Товариства за 2015 рж.
5) Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д!яльност! Товариства у

2015 рощ.
6) Змша типу та найменування Товариства.
7) Припинення повноважень члена НаглядовоУ ради Товариства.
8) Встановлення кшьк!сного складу НаглядовоУ ради Товариства.
9) Обрання персонального складу НаглядовоУ ради Товариства.
10) Затвердження умов цившьно-правових договоров, що укладатимуться з членами

НаглядовоТ ради, встановлення розм!ру Ух винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважуеться на пщписання договор!в з членами НаглядовоТ ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новш редакщУ.
12) Попередне схвалення значних правочишв, як! можуть вчинятися Товариством

протягом одного року з дня проведения Загальних збор!в акщонер!в, 1з зазначенням
характеру правочишв та Ух граничноУ сукупноУ вартосп

13) Прийняття р!шення про вчинення правочишв, яю можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведения Загальних збор!в акцюнер1в, щодо яких е
заштересован1сть.

3 питания №2 порядку денного «Зет виконавчого органу про результати фтансово-
господарськог дгялъност1 Товариства за 2015 рт»

СЛУХАЛИ:

Шевчика Дмитра Володимировича, Генерального директора ПАТ „ЦГЗК", який допов!в
акц!онерам про результати фшансово-господарсько'1 д!яльност1 Товариства в 2015 рощ. Вш
наголосив, що тдприемство залишаеться одним 1з л1дер!в прничодобувно!' промисловост!
Украши за темпами зростання виробництва 1 якост! продукцИ, що дозволяе збер!гати
конкурентоспроможн!сть нав!ть в тш кризов!й ситуац!!', яка склалася в наш!й краш! та св!товш
економ1ц1. Досягнення таких результат!в стало можливим завдяки профес!онал1зму та
цшеспрямованост! трудового колективу Товариства, а також масштабнш 1нвестиц1йн1й
програм!, спрямованхй на розвиток комбшату. В1Н зауважив, що для подалыпого утримання
позиц1й шдприемства на ринку в умовах нестабшьноУ економ!ки та кризово'1 ситуац!! в галуз!
першочерговою стратег!чною задачею являеться скорочення витрат виробництва, в зв'язку з
чим особливу увагу слщ придшяти економй ресурс!в I матер1ал!в, постгйному удосконаленню
технологи, впровадженню процеав, спрямованих на пщвищення операц!йно1 ефективност!.

Над!йшла препозиция затвердити зв!т виконавчого органу про результати фшансово-
господарсько'1 д!яльност1 Товариства за 2015 р!К.

Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ргшення з другого питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
2. Затвердити Зв!т Генерального директора про результати фшансово-господарсько! д1яльност!
Товариства за 2015 рж (додаеться).



Заперечень та шших пропозицш 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 шдсумки голосування

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

- дшсних бюлетешв №2 для голосування - 13 шт.,
у тому числ!:

з рппенням «ЗА» - 13 бюлетешв,
з ршенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з р1шенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

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

Голоси у часнишв збор1в роздшилися наступним чином:

Р1Ш6ННЯ

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬЮСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183889382
0
0

0

Вщсоткове вщношення до загальноУ
кшькост! голос! в акцюнер!в, як!

зарееструвалися для учасп у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %
100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Рпнення прийнято простою бшьш!стю голоав акщонер!в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та с власниками голосуючих акцш.

3 другого питания порядку денного виргшши:
2. Затвердити Звпг Генерального директора про результати фшансово-господарськоУ
Д1яльност1 Товариства за 2015 рж (додаеться).

3 питания № 3 порядку денного «Зет Наглядово!ради Товариства за 2015 рт»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних збор!в Бондаренко Тетяну Вадим1вну, яка ознайомила акцюнер1в 1з
зв1том Наглядово'1 ради Товариства про роботу в 2015 рощ. Бона зазначила, що Наглядова рада
е органом Товариства, що представляв штереси акцюнер1в та здшснюе захист гх прав та
законних штереав. В зв!тному перюд! в межах компетенц!'!, визначено'1 Статутом та чинним
законодавством Украши, Наглядова рада здшснювала контроль та регулювання д!яльност1
виконавчого органу Товариства, в тому числ!, контроль за виконанням Генеральним
директором р!шень Загальних збор!в та Наглядово'1 ради, а також надавала рекомендапп'
вщносно господарсько'1 Д1яльност1 Товариства. Бондаренко Т.В. вщзначила, що по вам
питаниям, як! надшшли для розгляду в 2015 роц1, Наглядовою радою Товариства прийнят!
вщповщн! ршення. Було запропоновано затвердити зв!т Наглядово'1 ради Товариства за 2015
р!к.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з третьего питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
3. Затвердити Зв1т Наглядово'1 ради Товариства за 2015 р!к (додаеться).



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

Голосуемая по третьему питанию проводилось бюлетенем №3.
ГНсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування

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

- дшсних бюлетешв №3 для голосування - 13 шт.,
у тому числ!:

з р!шенням «ЗА» - 13 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

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

Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»

«ПРОТИ»
«УТРИМАВСЯ»

«НЕДШСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬЮСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183889382
0
0

0

Вщсоткове вщношення до загальноУ
кшькост! голос1в акцюнер!в, яю

зарееструвалися для учасп у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш. °/о
100.0000
0.0000
0,0000

0,0000

Рнпення прийнято простою бшьш!стю голос1в акцюнер!в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 третьего питания порядку денного витшили:
3. Затвердити Звгг НаглядовоУ ради Товариства за 2015 рис (додаеться).

> 3 питания № 4 порядку денного «Затвердження ргчно! фтансовог звгтностг Товариства
за 2015 рт»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову Загальних збор!в, яка в!дзначила, що фшансова
зв1тн!сть Товариства за 2015 р!к складена за м!жнародними стандартами ф1нансово! зв!тност1 на
пщстав! достов!рних облхкових даних та об'ективно вщображае фактичний фшансовий стан
Товариства за зв!тний перюд. Повщомила, що у вщповщност! до вимог дпочого законодавства
достов!рн1сть 1 повнота р!чно1 ф!нансово1 зв!тност1 за 2015 р!к пщтверджена незалежним
аудитором - ТОВ Аудиторська ф!рма «ФОРУМ» (м. Кривий Р1г). Вона запропонувала
затвердити р!чну фхнансову зв!тн1сть Товариства за 2015 р!к.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з четвертого питания порядку
денного, запропонований для голосування.
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), Звгг про фшансов!

результати за 2015 р!к (Форма №2), Звгг про рух грошових кошпв за 2015 рж (Форма
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№3), Зв!т про власний каштал за 2015 р!к (Форма №4), Примтси до р1чно'Г фшансово!
зв1тност1 за 2015 рж (додаються).

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

Голосування по четвертому питанию проводилось бюлетенем №4.
Пюля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування

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

- дшсних бюлететв №4 для голосування - 13 шт.,
у тому числк

з р!шенням «ЗА» - 13 бюлететв,
з ршенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

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

Голоси учаснишв збор1в роздишлися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183889382
0
0

0

Вщсоткове вщношення до загальноТ
кшькост! голос1в акц1онер!в, яю

зарееструвалися для участ! у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акщй, %
100,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Р1шення прийнято простою бшышстю голос1в акцшнер!в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.

3 четвертого питання порядку денного витшили:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), Звпг про фшансов!

результати за 2015 рис (Форма №2), Звгг про рух грошових кошт!в за 2015 рж (Форма
№3), Зв!т про власний каштал за 2015 рж (Форма №4), Прими к-и до р!чно1 ф1нансово'Г
зв1тност1 за 2015 рж (додаються).

3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподглу прибутку за результатами
дгяльност1 Товариства у 2015 роцг.»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову Загальних збор!в, яка допов!ла акцюнерам, що
незважаючи на складн! економ!чн1 та полАтичн! умови, як! склалися в 2015 роц1, ПАТ «ЦГЗК»
зберегло фшансову стаб1льн!сть I отримало позитивний фшансовий результат за пщсумками
Д1яльност1 в 2015 роц1. Бона звернула увагу акцюнер1в на складну ситуац!ю в св!тов1й та
украшськ1й економ!ках та в зв'язку з цим запропонувала весь прибуток Товариства направити
на розвиток шдприемства, що дасть можливють забезпечити його стабшьну роботу в умовах
триваючо'1 кризи.



Голова збор1в Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з п'ятого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
З.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами Д1яльност1 у 2015 рощ, у розм!р!

697 258 771,82 гривень (шютсот дев'яносто с!м мшьйошв двют! п'ятдесят в1с1м тисяч С1мсот
амдесят одна гривня 82 котики), залишити нерозподшеним.

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

Голосування по п 'ятому питанию проводилось бюлетенем №5.
Шсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування

(протокол №5 про тдсумки голосування додаеться).
При розкригп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетешв № 5 для голосування - 13 шт.,
у тому числк

з ршенням «ЗА» - 8 бюлетешв,
з рхшенням «ПРОТИ» - 4 бюлетешв,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

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

Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183571033
314349

4000

0

Вщсоткове вщношення до загальноУ
к1лькост1 голос1в акц1онер!в, як!

зарееструвалися для учасп у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акц!й, %
99,9731
0,0266

0,0003

0,000

Р1шення прийнято простою б1льш!стю голос1в акцюнер!в, яю зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та с власниками голосуючих акцш.

3 п 'ятого питания порядку денного витшилш
5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами Д1яльност1 у 2015 рощ, у

розм!р1 697 258 771,82 гривень (ынстсот дев'яносто с!м мшьйошв дв1сп п'ятдесят в1с!м
тисяч с1мсот с1мдесят одна гривня 82 копшки), залишити нерозподшеним.

> 3 питания № 6 порядку денного «Змта типу та найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову зборхв, яка доповша акц!онерам, що на шдстав!
проведеного аналхзу ефективност! корпоративного управлшня р!зних тип!в акц!онерних
товариств в розр!з1 зм!н д!ючого законодавства про акцюнерш товариства, зокрема, враховуючи
прийнятий Закон Украши «Про внесения змш до деяких законодавчих акт!в Украши щодо
захисту прав 1нвестор1в» вщ 07.04.2015 року №289-VIII, було зроблено висновок щодо
дощльност! зм1ни типу товариства з публ!чного на приватне, що приведе до скорочення
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окремих вихрах шдприемсхва ха спрощення порядку його управлшня. Бона наголосила, що
вщповщно до схахх! 5 Закону Украши «Про акцюнерш ховарисхва» змша хипу ховарисхва не
являехься його перехворенням 1 зауважила, що при зм1ш хипу акционерного ховарисхва
необхцщо змшихи його найменування. Бондаренко Т.В. запропонувала прийняхи ршення щодо
змши хипу ховарисхва з публ!чного на привахне 1 захвердихи нове найменування тдприемсхва.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з шостого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
6.1. Змшихи хип Товарисхва з публ!чного акционерного ховарисхва на привахне акцюнерне

ховарисхво.
6.2. У зв'язку 31 змшою хипу Товарисхва захвердихи нове найменування Товарисхва:

Повне найменування Товарисхва:
- украшською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ»;
- росшською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;
- англшською мовою - РК1УАТЕ Ю1МТ 8ТОСК СОМРАКУ «СЕЖРчАЬ 1КОМ ОКЕ
ЕШ1СНМЕЫТ \УОКК8».
Скорочене найменування Товарисхва:
- украшською мовою - ПРАТ «ЦГЗК»;
- росшською мовою - ЧАО «ЦГОК»;
- англшською мовою - Р18С «СЕМТРчАЬ СОК».

Заперечень ха шших пропозицш не надшшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувахи.

Голосування по шестому питанию проводилось бюлетенем №6.
Шсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування

(прохокол №6 про тдсумки голосування додаехься).
При розкрихх! урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлехешв № 6 для голосування - 13 шх.,
у хому числ!:

з рхшенням «ЗА» - 5 бюлехешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 8 бюлехешв,
з рхшенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлехешв;

- недшсних бюлехешв ха бюлехешв, якими не проголосували - 0 шх..

Голоси учаснитв збор1в роздшилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Юлыасхь голос1в, шх.

1 183 561 236
328 146

0

0

Вщсохкове вщношення до загальноТ
К1лькост1 голос1в акц!онер1в, яю

зареесхрувалися для учасх! у
загальних зборах ха е власниками

голосуючих акцш, %
99,9723
0,0277
0,0000

0,0000

Ринення прийнято бшьш як трьома чвертями голос!в акц1онер!в, як! зарееструвалися
для участ! у Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
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3 шостого питания порядку денного витшили:
6.1. Змшити тип Товариства з публичного акщонерного товариства на приватне

акцюнерне товариство.
6.2. У зв'язку 31 змшою типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:
украшською мовою ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»;
- росшською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;
- англшською мовою - РШУАТЕ .ГО11ЧТ 8ТОСК СОМРАКУ «СЕКТКАЬ ШОК ОКЕ
ЕКМСНМЕ1ЧТ \УОКК8».
Скорочене найменування Товариства:
- украшською мовою - ПРАТ «ЦГЗК»;
- росшською мовою - ЧАО «ЦГОК»;
- англшською мовою - Р18С «СЕКТКАЬ СОК».

> 3 питания № 7 порядку денного «Прштення повноважень члена Наглядово! ради
Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка доповша, що Загальними зборами
акцюнер1в 31 березня 2015 року було обрано одноособового члена Наглядово! ради Товариства
- Приватну компакта з обмеженою вщповщальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа1е 1лгш1её ЫаЬШгу
Сотрапу Мейпуез!: В.У.) (реестрацшний номер 24321697) строком на З(три) роки. Проте, в
зв'язку з внесениям змш до Закону Украши «Про акцюнерн! товариства» щодо порядку
формування складу Наглядово! ради акционерного товариства, виникла необхщшсть
дострокового припинення повноважень дтачого (на момент проведения даних Загальних
збор!в акц1онер!в) одноособового члена Наглядово! ради - Приватно!' компанп з обмеженою
вцщовщальшстю Мет1нвест Б.В..

Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з сьомого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
1. Припинити 30 квггня 2016 року повноваження дтачого (на момент проведения даних

Загальних збор!в акц1онер1в) одноособового члена Наглядово! ради - Приватно! компанп з
обмеженою вцщовщальнютю Метшвест Б.В. (Рпуа1е Ь1т11е<1 ЫаЪШгу Сотрапу МеИпуез!
В.У.) (реестрацшний номер 24321697).

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

Голосування по съомому питанию проводилось бюлетенем№7.

Шсля голосування Голова збор1в. Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №7 про тдсумки голосування додаеться).

При розкритт! урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетен1в № 7 для голосування - 13 шт.,

у тому числ!:
з р!шенням «ЗА» - 13 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетен!в,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

- недшсних бюлетен1в та бюлетешв, якими не проголосували - 0 шт..
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Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183889382
0
0

0

Вщсоткове вщношення до загальноТ
кшькост! голос1в акцюнер1в, як!

зарееструвалися для участ! у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акщй, %
100,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Р1шення прийнято простою бшышстю голосов акщонер!в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 сьомого питания порядку денного витшили:
7. Припинити 30 кв1тня 2016 року повноваження д1ючого (на момент проведения даних

Загальних збор!в акщонер!в) одноособового члена Наглядово'1 ради - Приватно!
компанн з обмеженою вщповщальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа1е ЫтКей ЫаЫНг>г

Сотрапу Мейпуез^ В.У.) (реестрацшний номер 24321697).

> 3 питания № 8 порядку денного «Встановлення ктътсного складу Наглядовог ради
Товариства».

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка доповша, що в!дпов1дно до Статуту
Товариства визначення кшыасного складу Наглядово'1 ради В1дноситься до виключно!'
компетенцп Загальних збор!в акц1онер!в Товариства. Враховуючи зм!ни до Закону Украши
«Про акцюнерн! товариства» щодо порядку формування складу НаглядовоТ ради акц!онерного
товариства, запропонувала встановити склад Наглядово'1 ради Товариства у кшькост! 5 ос!б.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з восьмого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
8. Встановити К1льк1сний склад Наглядово'1 ради Товариства - 5 осхб.

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

Голосування по восьмому питанию проводилось бюлетенем №8.

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

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв № 8 для голосування - 13 шт.,

у тому числ!:
з р!шенням «ЗА» - 12 бюлетешв,
з ршенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з р1шенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

- недшсних бюлететв та бюлетен!в, якими не проголосували - 0 шт..
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Голоси учаснитв зборгв роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183887082

0
2300

0

Вщсоткове вщношення до загальноУ
кшькост! голос1в акцюнер!в, як!

зарееструвалися для учаеп у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %

99,9998
0,0000
0,0002

0,0000

Р!шення прийнято простою бшышстю голос!в акцюнер1в, яю зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 восьмого питания порядку денного виргшили:
8. Встановити кшьюсний склад Наглядово'1 ради Товариства - 5 ос!б.

> 3 питания № 9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядовог ради
Товариства»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в, яка доповша, що вщповщно до Статуту
Товариства прийняття р!шення про обрання персонального складу члешв Наглядово'1 ради
вщноситься до виключно'1 компетенцп Загальних збор!в акц1онер!в Товариства. Повщомила. що
у строки, визначет чинним законодавством, були внесен! пропозицп щодо 5 (п'яти) кандидатур
для обрання до складу Наглядово'1 ради, як! зазначен! в бюлетенях для голосування. Ва
кандидати на посаду члешв Наглядово'1' ради надали Товариству письмову згоду на \'х обрання.
Наголосила, що зпдно ст. 53 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» обрання члетв
Наглядово'1 ради акц!онерного товариства здшснюеться шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з дев 'ятого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядово'1 ради наступних ос!б строком на 3 (три)

роки:
1. Риженков Юрш Олександрович - Член Наглядово'1 ради (представник акцюнера Мейпуез!
В.У.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядово\' ради (представник акцюнера
Ме*туез1 В.У.)
3. Данкова Юл1я Сергпвна - Член Наглядово'1 ради (представник акцюнера Ме1туез1 В.У.)
4. Романова Св!тлана Миколшвна - Член НаглядовоУ ради (представник акц!онера Мейпуез!
В.У.)
5. Баранов Серг1й Олександрович - Член Наглядово'1 ради (незалежний директор).

Заперечень та 1нших пропозицш не надшшло.
Голова зборхв Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по дев 'ятому питанию проводилось бюлетенем №9.
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Шсля голосування Голова зборхв Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №9 про тдсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дШсних бюлетешв № 9 для голосування - 13 шт.,

у тому числ!:
з р!шенням «ЗА» - 12 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з р1шенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

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

Голоси учаснимв збор1в роздтилися наступним чином:

«ПРОТИ вс!х кандидатов»
«УТРИМАВСЯ по вам кандидатам»
Кандидати до складу Наглядово'1 ради
Риженков Юрш Олександрович Член
Наглядово'1 ради представник акщонера
МеНпуей В.У.)
Погожев Олександр Володимирович -- Член
Наглядово'1 ради представник акцюнера
Мейпуез* В.У.)
Данкова Юл!я Серп'тна -- Член Наглядово!
ради представник акцюнера Ме1туез{ В.У.)
Романова Свгглана Микола'пша Член
Наглядово! ради представник акщонера
Мейпуез! В.У.)
Баранов Серг!й Олександрович Член
Наглядово'1 ради (незалежний директор)

КШЬЮСТЬ КумуЛЯТИВНИХ ГОЛОС1В, ШТ.

0
11 500

КШЫОСТЬ КумуЛЯТИВНИХ ГОЛОС1В «ЗА», ШТ.

1 183571 002

1 183571002

1 185 131 247

1 183591 157

1 183 571 002

Таким чином, бшышстю голос!в обрано новий склад Наглядово!' ради Товариства:
Член НаглядовоУ ради

Риженков Юрш Олександрович Член
Наглядово'1 ради представник акщонера
Мейпуез* В.У.)
Погожев Олександр Володимирович - Член
Наглядово'1 ради представник акцюнера
Мейпуез* В.У.)
Данкова Юл1я Сергпвна - Член Наглядово'1 ради
представник акщонера Мейпуез!: В.У.)
Романова Св!тлана Миколшвна Член
Наглядово'1 ради представник акцюнера
Ме1туез1 В.У.)
Баранов Серий Олександрович Член
Наглядово'1 ради (незалежний директор)

Кшыисть кумулятивних голос1в «ЗА», шт.

1 183 571 002

1 183 571 002

1 185 131 247

1 183 591 157

1 183 571 002

Рнпення прийнято.

3 дев'ятого питания порядку денного виргшили:
9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу НаглядовоУ ради наступних ос!б строком на 3

(три) роки:
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1. Риженков Юрш Олександрович - Член Наглядово'1 ради (представник акщонера
Мейпуев* В.У.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядово'1 ради (представник акщонера
Мейпуев* В.У.)
3. Данкова Юл!я Сергпвна - Член НаглядовоУ ради (представник акщонера Мейпуе»!
В.У.)
4. Романова Свгглана МиколаТвна - Член НаглядовоТ ради (представник акщонера
МеНпуев* В.У.)
5. Баранов Серий Олександрович - Член НаглядовоУ ради (незалежний директор)

> 3 питания №10 порядку денного «Затвердження умов цивгльно-правових договоргв, що
укладатимуться з членами НаглядовоЧ ради, встановлення розмгру Чх винагороди. Про
обрання особи, яка уповноважуетъся на пгдписання договоргв з членами НаглядовоЧ ради.»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову Загальних зборхв, яка вщзначила, що зпдно статп
51 Закону Украши «Про акщонерш товариства» порядок роботи, виплата нагороди та
вщповщальнють члешв Наглядово'1 ради акционерного товариства визначаються цим Законом,
Статутом Товариства та цившьно-правовим договором, що укладаеться з членом Наглядово!
ради. Бона вщзначила, що кожен акцюнер мав змогу ознайомитися з проектами цившьно-
правових договор!в, умови яких пропонуються до затвердження, та запропонувала прийняти
ршення щодо затвердження умов зазначених цившьно-правових договор!в, що укладатимуться
м!ж Товариством та членами Наглядово! ради Товариства.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з десятого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
10.1. Затвердити умови цившьно-правових договор!в, що укладатимуться м!ж Товариством та

членами НаглядовоТ ради Товариства.
10.2. Уповноважити Голову Загальних зборгв акцюнер!в Товариства у встановленому

законодавством порядку укласти та пщписати цившьно-правов! договори м!ж Товариством
та членами Наглядово'1 ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язюв членами Наглядово! ради Товариства за цившьно-
правовими договорами на безоплатнш основ!.

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

Голосування по десятому питанию проводилось бюлетенем №10.

Пюля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №10 про тдсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетен!в №10 для голосування - 13 шт.,

у тому числ!:
з ршенням «ЗА» - 12 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетен!в,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» -1 бюлетень;

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

Голоси учаснишв зборгв роздшилися наступним чином:
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Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

ЮлЫаСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183887082
0

2300

0

Вщсоткове вщношення до загальноУ
ЮЛЬКОСТ! ГОЛОС1В аКЦЮНер!в, ЯК1

зарееструвалися для учаеп у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %
99,9998
0,0000
0,0002

0,0000

Решения прийнято простою бшышстю голоав акцюнер1в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 десятого питания порядку денного витшили:
10.1. Затвердити умови цившьно-правових договор!в, що уклад атимуться м!ж

Товариством та членами НаглядовоУ ради Товариства.
10.2. Уповноважити Голову Загальних збор!в акцшнер1в Товариства у встановленому

законодавством порядку укласти та пщписати цившьно-правов! договори м1ж
Товариством та членами НаглядовоУ ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язюв членами НаглядовоУ ради Товариства за цившьно-
правовими договорами на безоплатнш основ!.

3 питания №11 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у ноет редакцп»

СЛУХАЛИ:

Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка повщомила про необхщшсть внесения
зм1н до Статуту Товариства в зв'язку 13 змшою типу акц!онерного товариства та з метою
приведения Статуту Товариства у вщповщшсть до вимог чинного законодавства. зокрема. в
зв'язку 13 набранням 01 травня 2016 року змш до Закону Украши «Про акшонерн! товариства-.
Бона вщзначила, що кожей акцюнер мав змогу ознайомитися з проектом ново!' релакди Стаг\т>
Товариства, який пропонуеться до затвердження, та запропонувала прийняти рйпення шодо
затвердження Статуту Товариства в новш редакцЙ.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ргшення з одинадиятого питания поряОк\
денного, запропонований для голосування.
11.1 Затвердити Статут Товариства у новш редакцп.
11.2. Визначити, що рплення щодо затвердження Статуту Товариства у новш редакцп набувае

чинност! з 01.05.2016 року.
11.3. Доручити Голов! Загальних збор!в пщписати Статут Товариства у новш редакцн.
11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,

за власним розсудом визначити о.С1б, як! будуть вчиняти дп, пов'язаш з державною
реестращею Статуту Товариства у новш редакцп.

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

Голосування по одинадцятому питанию проводилось бюлетенем №11.
П1сля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування

(протокол №11 про шдсумки голосування додаеться).
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При розкригп урн для голосування було выявлено:
- дшсних бюлететв № 11 для голосування - 13 шт.,

у тому числ!:
з ршенням «ЗА» - 9 бюлететв,
з ршенням «ПРОТИ» - 3 бюлетешв,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

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

Голоси учаснимв зборгв роздшилися наступним чином:

Ршення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 183575033
312049

2300

0

Вщсоткове вщношення до загальноУ
К1ЛЫШСТ1 ГОЛОС1В аКЦЮНер!В, ЯК1

зарееструвалися для учаеп у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %
99,9734 .
0,0264
0,0002

0,0000

Рннення прийнято бшьш як трьома чвертями голос!в акщонер!в, як! зарееструвалися
для участ! у Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 одинадцятого питания порядку денного вир1шили:
11.1 Затвердити Статут Товариства у новш редакцн.
11.2. Визначити, що рииення щодо затвердження Статуту Товариства у новш редакцн

набувас чинносп з 01.05.2016 року.
11.3. Доручити Голов! Загальних збор!в пщписати Статут Товариства у новш редакцй'.
11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його

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

> 3 питания № 12 порядку денного «Попередне схвалення значит правочишв, як1 можутъ
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних зборгв
акцюнергв, 1з зазначенням характеру правочитв та !х граничног сукупног вартостг»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка повщомила, що згщно статт! 70

Закону Украши «Про акц!онерн1 товариства» питания про вчинення Товариством значного
правочину, якщо ринкова вартють майна або послуг, що е його предметом, перевищуе 25 I
бшьше ВЩСОТК1В вартост! актив!в за даними останньо'1 рхчно! фшансово'1 зв1тност! акц1онерного
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'1 д!яльност1,
запропонувала прийняти р!шення про попередне схвалення значних правочитв.

Голова збор1в Бондаренко Т.В. оголосша проект ргшення з дванадиятого питания порядку
денного, запропонованш для голосування.
12.1. На тдстав! ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону Украши «Про акцюнерт товариства» надати

попередне схвалення на укладання Товариством значних правочишв, ринкова вартють
майна, робгг або послуг чи сума коптв. що е Ьс предметом, становить вщ 10 вщсотюв
вартост! актив!в за даними р!чно1 ф!нансовоТ зв1тност1 Товариства за 2015 рш, як!
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вчинятимуться Товариством у ход! його поточно! господарсько'1 д!яльност! протягом 1
(одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акц!онер!в, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочишв з Приватною компашею з обмеженою
вщповщальнютю Метшвест Б.В. (Рпуа^е 1лтпе<1 ЫаЫНту Сотрапу Мейпуез! В.У.)
(реестрацшний номер 24321697) (надал! - Метшвест Б.В.) та юридичними особами,
пов'язаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В. щодо надання або отримання послуг,
виконання роб!т, передач! або отримання в управлшня будь-яким способом основних фонддв
(засоб!в), придбання або вщчуження оборотних (включно щодо реал!зацп зал!зорудно1
сировини) 1 необоротних актив!в, ком!с!Т, граничною вартютю на кожен правочин, яка
екв!валентна 500 000 000,00 (п'ятсот мшьйошв) долар!в США за офщшним курсом НБУ на
дату вчинення правочину;

12.1.2. укладання Товариством кредитних договор!в, договор!в позики, договор!в комюи,
експортних договор!в, договор!в щодо надання будь-яко!' застави, шотеки або шшого
забезпечення, договор!в поруки (зигегу а§геетеп1з) (у тому числ! додаткових договор!в
поруки (зирр1етеп1а1 зиге!у а§геетеп1з)), договор!в щодо надання гаранхп, договор!в щодо
вщступлення прав вимоги, договор!в щодо надання права догов!рного та/або примусового
(безакцептного) списания кошт!в з банк!вських рахунк!в Товариства, договорхв про дов!рче
управл!ння (1гиз1 ёееёз) (у тому числ! додаткових договорхв про дов!рче управл!ння
(зирр!етеп1а11шз1; йееёз)), дилерських договор!в (<1еа1ег а§геетеп!з), договор!в про пщписку
(зиЬзсг1р1:1оп а§геетеп1;5), агентських договор!в (а§епсу а§геетеп1з) (зокрема розрахунково-
агентських договор!в (са1си1а1;1оп а§епсу а§геетеп1з)) (надал! вс! зазначен! у цьому пункт!
12.1.2 договори - «Договори фшансування») та будь-яких шших договор!в I документхв, як!
можуть укладатися або шдписуватися Товариством разом з, зпдно з або у зв'язку з
Договорами ф1нансування, включаючи без обмежень ус! та будь-як! додатков! договори та
договори про внесения змш (зокрема договори про викладення у новш редакц!!') до
Договор1в ф!нансування, що е укладеними на дату проведения цих Загальних збор!в, або що
будуть укладеш протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акцюнер!в
(надал! вс! зазначен! у цьому пункт! 12.1.2 Договори фшансування та шш! договори та
документи «Документа фшансування»), як! вчиняються у зв'язку з: (!)
наданням/отриманням кредит!в (позик) компашею Метшвест Б.В. або юридичними
особами, пов'язаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство),
та/або (!!) залученням фшансування/рефшансування (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 розм!щення в!дпов!дних боргових
Ц1нних папер!в) компан!ею Мет!нвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними
вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство) (надал! вс! зазначен! у
цих подпунктах (!) та (!!) пункту 12.1.2 транзакцп - «Ф!нансов! транзакцп»), та/або (!!!)
внесениям змш в будь-як! умови юнуючих Ф!нансових транзакщй (в тому числ!, зокрема,
щодо розм!ру основно'1 суми, вщсоткових ставок, дат погашения основно!' суми, дат
виплати вщсотюв та наданого Товариством забезпечення), граничною вартютю на кожен
правочин, яка екв!валентна 2 000 000 000,00 (двом мшьярдам долар!в США) за офщшним
курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартють ус!х правочшив, вказаних в пп. 12.1.1. - 12.1.2. цього рипення,
не повинна перевищувати 4 360 000 000,00 (чотири мшьярди триста шютдесят мшьйошв)
долар!в США.

12.3. 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! ди щодо вчинення в!д !мен! Товариства правочин!в, вказаних в пунктах 12.1.1
- 12.1.2 цього р!шення, за умови дотримання пункту 12.2 цього р!шення та з безумовним
дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочишв», що затверджена
Р!шенням № 80 Наглядово!' ради Товариства в!д 04.07.2013 р.
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12.4. Для укладення та виконання значних правочитв, укладення яких було схвалено
Загальними зборами акцюнер1в Товарисхва вцщовщно до пункпв 12.1.1.-12.1.2. не
вимагаеться прийняття будь-якого наступного решения Загальними зборами акцюнер1в,
Наглядовою радою або шшим органом управлшня Товариства.

Заперечень та шших пропозищй не надшшло.
Голова збор1в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по дванадцятому питанию проводилось бюлетенем №12.
Пюля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування

(протокол №12 про тдсумки голосування додаеться).
При розкригп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетешв № 12 для голосування - 13 шт.,
у тому числ!:

з ршенням «ЗА» - 5 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 8 бюлетешв,
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»
«НЕД1ЙСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Юлыасть
ГОЛОС1В, ШТ.

1 183 561 236
328 146

0

0

Вщсоткове вщношення
до загально! кшькост!
голосш акцюнерш, як!
зарееструвалися для

участ! у загальних
зборах та е
власниками

голосуючих акцш, %
99,9723
0,0277
0,0000

0,0000

Вщсоткове
вщношення до

загально! кшькост!
ГОЛОС1В, %

99,7489
0,0277
0.0000

0,0000

Рнпення прийнято бшьш, н!ж 50% голос!в акц!онер!в вщ Ух загально'1 ьалькость

3 дванадцятого питания порядку денного витшили:
12.1. На пщстав! ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону Украши «Про акцюнерн! товарнства»

надати попередне схвалення на укладання Товариством значних правочитв, ринкова
варт!сть майна, роб!т або послуг чи сума кошт!в, що е 1х предметом, становить ви 10
вщсотк1в вартост! актив!в за даними рйчноТ фшансово! зв1тност> Товариства за 2015 р!к,
ЯК1 ВЧИНЯТИМуТЬСЯ ТоварИСТВОМ у ХОД1 ЙОГО ПОТОЧНО1 ГОСПОДарСЬКО! Д1ЯЛБНОСТ1

протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акщонер1в, а саме:
12.1.1. укладання Товариством правочишв з Приватною компашею з обмеженою

вщповщальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа(е Ыт1(еЛ Ь1аЫНгу Сотрапу Ме(туе81 В.У.)
(реестрац!Йний номер 24321697) (надал! - Мет1нвест Б.В.) та юридичними особами,
пов'язаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В. щодо надання або отримання
послуг, виконання робгг, передач! або отримання в управлшня будь-яким способом
основних фонд!в (засоб!в), придбання або вщчуження оборотних (включно щодо
реал!зацн зал1зорудно! сировини) 1 необоротних актив!в, ком1сн, граничною варт1стю на
кожен правочин, яка екв!валентна 500 000 000,00 (п'ятсот мшьйошв) долар!в США за
офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.1.2. укладання Товариством кредитних договорив, договор!в позики, договор!в ком!сн,
експортних договор!в, договор!в щодо надання будь-якоТ застави, шотеки або шшого
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забезпечення, договор!в поруки (вигегу а§геетеп*8) (у тому числ! додаткових договоров
поруки (8ирр1етепЫ вигегу а§геетеп*8)), договор!в щодо надання гаранта, договор!в
щодо вщступлення прав вимоги, договор1в щодо надання права догов1рного та/або
примусового (безакцептного) списания кошт!в з банк!вських рахуншв Товариства,
договоров про дов!рче управления (1гик1 йеей») (у тому числ! додаткових договор!в про
дов!рче управления (8ирр1етеп(а1 1ги$( йеес18)), дилерських договор!в (<1еа1ег
а§геетеп18), договор!в про тдписку (виЪвспрйоп а§геетеп*8), агентських договор!в
(а§епсу а§геетеп48) (зокрема розрахунково-агентських договоров (са1си1а(юп а§епсу
а§геетеп!8)) (надал! все зазначеш у цьому пункт! 12.1.2 договори - «Договори
фшансування») та будь-яких шших договор!в 1 документов, як! можуть укладатися або
пщписуватися Товариством разом з, згщно з або у зв'язку з Договорами фшансування,
включаючи без обмежень ус! та будь-як! додатков! договори та договори про внесения
змш (зокрема договори про викладення у новш редакцп) до Договор1в ф!нансування,
що е укладеними на дату проведения цих Загальних збор!в, або що будуть укладеш
протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акщонер1в (надал! вс!
зазначен! у цьому пункт! 12.1.2 Договори фшансування та шш! договори та документи
- «Документи фшансування»), як! вчиняються у зв'язку з: (I) наданням/отриманням
кредит!в (позик) компашею Метшвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними
вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (и)
залученням фшансування/рефшансування (у тому числ! шляхом випуску боргових
Ц1нних папер!в на внутр1шн!х та/або м!жнародних ринках кашталу з процентною
ставкою ! термшами погашения, передбаченими умовами розмнцення вщповщних
боргових Ц1ННИХ папер!в) компашею Метшвест Б.В. або юридичними особами,
пов'язаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи Товариство)
(надал! ее! зазначет у цих пщпунктах (I) та (II) пункту 12.1.2 транзакцн - «Фшансов!
транзакцп»), та/або (111) внесениям зм!н в будь-яш умови 1снуючих Фшансових
транзакций (в тому числ!, зокрема, щодо розм!ру основноУ суми, вщсоткових ставок,
дат погашения основноТ суми, дат виплати вщсотк!в та наданого Товариством
забезпечення), граничною варт!стю на кожен правочин, яка екв!валентна 2 000 000
000,00 (двом мшьярдам долар!в США) за офщ!йним курсом НБУ на дату вчинення
такого правочину.

12.2. Гранична сукупна вартхсть ус!х правочин!в, вказаних в пп. 12.1.1. - 12.1.2. цього
рниення, не повинна перевищувати 4 360 000 000,00 (чотири мшьярди триста
нистдесят мшьйон1в) долар!в США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе Гюго
обов'язки, або шшу особу, уповноважену на це дов!решстю, виданою Генеральним
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних
збор!в здшснювати вс! необхщш дп щодо вчинення вщ 1мен1 Товариства правочин1в,
вказаних в пунктах 12.1.1 - 12.1.2 цього р!шення, за умови дотримання пункту 12.2
цього рнпення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження
значних правочишв», що затверджена Пшенням № 80 НаглядовоУ ради Товариства
вщ 04.07.2013 р.

12.4. Для укладення та виконання значних правочишв, укладення яких було схвалено
Загальними зборами акцюнер1в Товариства вщповщно до пункпв 12.1.1.-12.1.2. не
вимагаеться прийняття будь-якого наступного рниення Загальними зборами
акцюнер!в, Наглядовою радою або шшим органом управлшня Товариства.

^ 3 питания № 13 порядку денного «Прийняття ршення про вчипення правочишв, якг
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних збор1в
акцгонергв, щодо яких е загнтересовашсть»

СЛУХАЛИ:
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Бондаренко Тетяну Вадим!вну, Голову збор!в. яка повщомила, що зпдно статп 71
Закону Украши «Про акцюнерш товариства» для вчинення Товариством правочишв, щодо яких
е заштересовашсть, необхщно отримання попередньо!' згоди НаглядовоУ ради Товариства або
Загальних збор!в акцюнер!в Товариства (вщповщно до компетенцп та повноважень оргатв
Товариства). Бона наголосила, що згода повинна бути попередньою, тобто отриманою
Товариством до вчинення правочину.

Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ргшення з тринадцатого питания порядку
денного, запропонований для голосування.
13.1. На шдстав! ст. 71 Закону Украши «Про акцюнерн! товариства» надати згоду на вчинення

Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акцюнер!в
договор!в та документе, зазначених у пунктах 12.1.1.- 12.1.2 цього протоколу, як правочитв,
щодо яких е заштересовашсть.

13.2. Для укладення та виконання правочишв, щодо вчинення яких е заштересовашсть,
укладення яких було схвалено Загальними зборами акцюнер!в Товариства вщповщно до п
13.1., не вимагаеться прийняття будь-якого наступного р!шення Загальними зборами
акцюнер!в, Наглядовою радою або шшим органом управлшня Товариства.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,
або шшу особу, уповноважену на це дов!ренютю, виданою Генеральним директором
Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних зборхв здшснювати
вс! необхщш дп щодо вчинення вщ 1мен1 Товариства правочинхв, вказаних в пункт! 13.1.
цього рАшення.

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

Голосування по тринадцатому питанию проводилось бюлетенем №13.

Шсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №13 про пщсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетен!в № 13 для голосування - 13 шт.,

у тому числ!:
з р!шенням «ЗА» - 5 бюлететв,
з ршенням «ПРОТИ» - 8 бюлетен!в,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

- нед1Йсних бюлетен!в та бюлетешв, якими не проголосували - 0 шт..

Голоси учаснимв зборгв роздтилися наступним чином:

Р!шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

К1льк!сть
ГОЛОС1В, ШТ.

•

1 183561236
328 146

0

0

Вщсоткове вщношення
до загально! кшькост!
голосш акцюнерш, як!
зарееструвалися для

участ! у загальних зборах
та е власниками

голосуючих акцш, %
99,9723
0,0277
0,0000

0,0000

Вщсоткове
вщношення до

загально! кшькост!
ГОЛОС1В, %

99,7489
0,0277
0,0000

0,0000
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Рппення прийнято бшьш, н!ж 50% ГОЛОСЁВ акшонер!в вщ Ух загальноТ кшькосп.

3 тринадцатого питания порядку денного вищшили:
13.1. На пщстав! ст. 71 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» надати згоду на

вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних
збор!в акщонер!в договор!в та документов, зазначених у пунктах 12.1.1.- 12.1.2 цього
протоколу, як правочишв, щодо яких е заштересовашсть.

13.2. Для укладення та виконання правочишв, щодо вчинення яких е заштересовашсть,
укладення яких було схвалено Загальними зборами акцюнер1в Товариства вщповщно
до п 13.1., не вимагаеться прийняття будь-якого наступного рнпення Загальними
зборами акцшнер1в, Наглядовою радою або шшим органом управлшня Товариства.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, або шшу особу, уповноважену на це дов1решстю, виданою Генеральним
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних
збор!в здшснювати вс! необхщш дн щодо вчинення вщ !мен! Товариства правочин!в,
вказаних в пункт! 13.1. цього рииення.

Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повщомила, що порядок денний р!чних Загальних
збор!в акц!онер1в ПАТ «ЦГЗК» вичерпано, н!яких зауважень та пропозицш щодо ведения
зборхв не надходило та оголосила збори закритими.

Пшення Загальних збор!в акц1онер!в Товариства, викладеш у цьому протокол!, е
остаточними I не потребують прийняття додаткових ршень Загальними зборами акцюнер1в
Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протокол! ршень).

Голова Загальних збор1в акцюнер1в
ПА Т «ЦГЗК»

Секретар Загальних збор1в акцюнергв
ПАТ «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

1АФАНАСЬ€В
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Перелш додатюв до протоколу №1
Загальних збор1в акщонерхв

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»,

що е невщ'емною частиною протоколу

м.КрившШг 27квггая2016року

Додатки:
1. Перелж акщонер1в, що зарееструвалися для участ! в Загальних зборах ПАТ «ЦГЗК»

27.04.2016 року.
2. Протокол Реестрацшно! комюп №1.
3. Протокол Реестращйно'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. Протокол №9 про тдсумки голосування.
13. Протокол №10 про тдсумки голосування.
14. Протокол №11 про тдсумки голосування.
15. Протокол №12 про тдсумки голосування.
16. Протокол №13 про тдсумки голосування.
17. Звгг Генерального директора про результати фшансово-господарсько'1 Д1яльност1

Товариства за 2015 рш.
18. Зв!т Наглядово'1 ради Товариства за 2015 рш.
19. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року (Форма №1).
20. Звгг про фшансов! результати Товариства за 2015 рш (Форма №2).
21. Звгг про рух грошових коптов Товариства за 2015 рш (Форма №3).
22. Звгг про власний каштал Товариства за 2015 р!к (Форма №4).
23. Примггки до р!чно1 фшансово'1 ЗВ1ТНОСТ1 Товариства за 2015 р!к.
24. Проект ново!' редакци Статуту ПАТ «ЦГЗК».
25. Проекти цившьно-правових договоров, що укладатимуться м!ж Товариством та

членами Наглядово'1 ради Товариства.

Голова Загальних збор1в акцюнергв
ПАТ «ЦГЗК» /СЛ^&йг Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних зборгв акцюнер1е
ПАТ «ЦГЗК» I Л \У В.1АФАНАСЬ€В
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