
ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборш акцюнер1в

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ»

м.Кривий Р1г 31 березня 2015 року

М1сце проведения Загальних збор!в:
Украша, Дншропетровська область, м!сто Кривий Р1г, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац
культури «ЦГЗК», театральный зал.
Час початку реестрацп учасник1в Загальних збор!в: 09 год. 00 хв. 31 березня 2015 року.
Час закшчення реестрацн учасншав Загальних збор!в: 10 год. 45 хв. 31 березня 2015 року.
Часта дата початку Загальних збор!в: 11 год. 00 хв. 31 березня 2015 року.
Час та дата закшчення Загальних збор!в: 12 год. 50 хв. 31 березня 2015 року.
Дата складання перелпсу ос!б, як! мають право на участь в Загальних зборах: 25 березня
2015 року.
Загальна кшыасть акщонер1в, включених до перел!ку ос!б, як! мають право на участь в
Загальних зборах: 1731 особа.
Загальна кшьк1сть акцш, що мають право брати участь у голос) ваши (голосуючих):
1 184 692 287 (один мшьярд сто В1с1мдесят чотири мшьйони ппстсот дев'яносто дв! тисяч! дшст!
в1с1мдесят с!м).
Загальна кшьюсть голос!в акц1онер1в - голосуючих акцш, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах: 1 181 805 909 (один мшьярд сто В1с1мдесят один мшьйон в1с1мсот п'ять
тисяч дев'ятсот дев'ять).
Кворум Загальних збор!в: 99,7564 %.
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.
Голова Загальних збор!в: Бондаренко Тетяна Вадимгвна.
Секретар Загальних збор1в: Нус1нов Володимир Якович.

На зборах присутнш приватний нотар!ус Кривор1зького м!ського нотарАального округу
РисшаС.В..

Нагляд за реестращею акц1онер!в та 1'х представник!в, як! прибули для участ! в Загальних
зборах акц1онер1в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ» зд!йснювали представники Дн1провського
територ!ального управлшня Нац1онально1 ком1сп з цшних папер!в та фондового ринку:

Реестрац1ю акщонер!в та 1'х представник!в, яю прибули для участ! в Загальних зборах
акцюнер!в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ», проводила Реестрацшна ком1С1я, створена р!шенням
НаглядовоТ ради Товариства №147 в!д 20.03.2015 року в наступному склад!:

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

На першому засщанш Реестращйно! ком!сп Головою Реестрацшно!' комюп бшышстю
ГОЛОС1В було обрано Б1зяеву С.С. (протокол Реестрацшно'1 ком!сп №1 додаеться).

СЛУХАЛИ:

Голову Реестращйно! ком1си Бхзяеву С.С., яка доповша, що реестращю акц1онер!в та 1'х
представник1в, як! прибули для участ! в Загальних зборах акц1онер!в ПУБЛ1ЧНОГО



АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР АЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБ1НАТ», здшснено на шдстав! перетку акцюнер!в, як! мають право на участь у Загальних
зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему
УкраГни, а саме, у вщповщносп до реестру власниюв 1менних щнних папер!в ПУБЛ1ЧНОГО
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБ1НАТ», складеного станом на 24-00 годину 25 березня 2015 року, та наданого
Центральним депозитар!ем ПУБЛ1ЧНИМ АКЦЮНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«НАЦЮНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАР1Й УКРАТНИ».

За даними цього перешку:
• загальна кшькють акцшнер!в становить 1731 особа;
• кшыасть акщй, що мають право брати участь у Загальних зборах акцюнер!в: 1 186 540 000

штук простих 1менних акщй;
• кшыасть акщй, що мають право брати участь у голосуванн!: 1 184 692 287 штук простих

1менних акщй.
На момент проведения Загальних збор!в акцюнер1в статутний каштал Товариства

складае 296635 000,00 (двют! девяносто ппсть шльЙошв пдстсот тридцять п'ять тисяч)
гривень, подшений на 1 186 540 000 (один мшьярд сто вю1мдесят плеть мшьйошв п'ятсот сорок
тисяч) штук простих 1менних акщй номшальною варт!стю 0,25 (двадцять п'ять копшок) гривш
кожна. У В1дпов1дност1 до пункту 10 розд!лу VI Закону Украши «Про депозитарну систему
УкраГни» у раз!, якщо власник щнних папер!в протягом одного року з дня набрання чинност!
цим Законом не уклав з обраною емггентом депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в щнних паперах в!д власного 1меш або не здшснив переказ належних
йому прав на щнн! папери на свш рахунок у щнних паперах, вщкритий в 1нш1й депозитарн!й
установ!, цхнн! папери такого власника (як! дають право на участь а органах емггента) не
враховуються при визначенш кворуму та при голосуванн! в органах ем!тента.

Реестрацшною ком!С1ею встановлено, що в терм!н, визначений для реестрацп, для участ! в
Загальних зборах зарееструвалося 36 (тридцять шють) акц1онер!в (\х представник!в), що
волод!ють в сукупност! 1 181 854 957 (один мшьярд сто в!С1мдесят один шльйон В1с1мсот
п'ятдесят чотири тисяч! дев'ятсот п'ятдесят с!м) шт. простих 1менних акц!Й; з них
голосуючими е 1 181 805 909 (один мшьярд сто вшмдесят один мшьйон в1с1мсот п'ять тисяч
дев'ятсот дев'ять) шт. простих 1менних акц!й, що складае 99,7564 % голосуючих акцш.

Перелж акц!онер1в, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах Товариства,
додаеться.

У в1дпов1дност1 до ст.41 Закону Украши «Про акщонерш товариства» кворум Загальних
збор!в акц1онер1в ПАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол Реестрац1Йно1 ком1си №2 додаеться).

Загальш збори акц!онер!в ПАТ «ЦГЗК» визнаються правомочними.

У ВЩПОВ1ДНОСТ1 до Статуту Товариства р1шенням НаглядовоУ ради Товариства №147 в!д
20.03,2015 року Головою Загальних збор!в обрано Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Секретарем
Загальних збор!в акцюнер!в Товариства - Нусшова Володимира Яковича.

Загальн! збори акцюнерхв ПАТ «ЦГЗК» оголошено вщкритими.

Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. повцюмила, що 1нформац1Я про проведения
Загальних зборхв та питания, як! внесен! Наглядовою радою Товариства до порядку денного
збор!в, були доведен! до вщома кожного акцхонера не менше шж за 30 дн!в до дати Загальних
збор!в шляхом персональних повщомлень, публхкацц в газет! «Бюлетень. Цщш папери
Украши» №35 (4079) вщ 26.02.2015 року та розмщення в загальнодоступн!й 1нформацшшй баз!
даних НКЦПФР про ринок Ц1нних папер!в за адресою:
т!р://51:ос1ш1агке1.2:оу.иа/|1Ь/пе\У5/168607/5110\у I на веб-сторшщ Товариства в мереж! 1нтернет за
адресою:



Порядок денний:
1. Обрання .'п ч ильн 01 ком1сн та затвердження регламенту Загальних збор!в

акщонер1в Товариства.
2. Звгг виконавчого органу про результати фшансово-господарськоТ д1яльносп

Товариства за 2014 р!к.
3. Звгг Наглядово! ради Товариства за 2014 рж.
4. Затвердження р!чноТ фшансово*! звггност! Товариства за 2014 рис.
5. Визначення порядку розподшу прибутку за результатами ДЁЯЛЬНОСТ!

Товариства у 2014 рощ.
6. Внесения та затвердження змш до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена НаглядовоГ ради Товариства.
8. Обрання персонального складу НаглядовоГ ради Товариства.
9. Затвердження умов цившьно-правового договору, що укладатиметься з

членом Наглядово'Г ради, встановлення розм1ру його винагороди. Про обрання
особи, яка уповноважусться на пщписапня договору з членом Наглядово!
ради.

10. Попереднс схвалення значних правочишв, як! можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних збор!В
акцюнер1в, 1з зазначенням характеру правочшпв та Ух гранично!' сукупно!
вартость

11. Вчинення Товариством правочшпв, щодо яких е заштересовашсть.
12. Схвалення правочишв, що вчинялися Товариством.

^ 3 питания №1 порядку денного «Обрання лгчгтьног комшг та затвердження регламенту
Загаяъних зборгв акцюнергв Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка запропонувала для орган!зацп роботи

Загальних зборхв, а саме, для забезпечення проведения голосування на Загальних зборах,
роз'яснення щодо порядку голосування обрати лтчильну ком!с1Ю та затвердите регламент
збор!в.
Голова збор1в Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з пеушого питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
1.1. Обрати Л1чильну комюйо Загальних зборхв акщонер!в Товариства у склад!:

Голова Л1чильно1 ком1си: Бгзяева Св1тлана Сершвна;
Члени .ШчильноТ ком!сп: Лисенко Св1тлана Олександрхвна;

Бондар Алша В1талнвна;
Головата 1рина Григор1вна;
Кузевич Ольга Антон1вна;
Троф1мова Валентина Васшивна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!в акцтонерхв Товариства:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для В1ДПОВ1Д1 на запитання до доповщача - до 5 хвилин.

Запитання до доповщача та пропозицп 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*1 КОМ1СП та затвердження регламенту Загальних збор!в акщонер!в

Товариства.
2) Зв1т виконавчого органу про результати фшансово-господарсько! Д1яльност1 Товариства

за 2014 р!к.
3) Звхт Наглядово! ради Товариства за 2014 р!к.
4) Затвердження р1чно'1 фхнансовоТ зв1тност1 Товариства за 2014 р!к.
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5) Визначення порядку розподйту прибутку за результатами д1яльност1 Товариства у 2014
рощ.

6) Внесения та затвердження змш до Статуту Товариства.
7) Припинення повноважень члена НаглядовоТ ради Товариства.
8) Обрання персонального складу Наглядово'1 ради Товариства.
9) Затвердження умов цивильно-правового договору, що укладатиметься з членом

Наглядово'1 ради, встановлення розм!ру його винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважуеться на шдписання договору з членом НаглядовоТ ради.

10)Попередне схвалення значних правочишв, як! можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведения Загальних збор!в акцюнер!в, 1з зазначенням характеру
правочишв та ЗГх гранично! сукупноТ вартость

11)Вчинення Товариством правочишв, щодо яких е заштересовашсть.
12) Схвалення правочишв, що вчинялися Товариством.

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

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

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

- дшсних бюлетешв №1 для голосування - 11 шт.,
у тому числ1:

з рпненням «ЗА» - 10 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з рхшенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

- недшсних бюлетен1в та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснитв збор1в роздшилися пастушим чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 181533009
0

262 900

10000

Вщсоткове вщношення до загальноУ
кшькост! голос1в акц1онер1в, як!

зарееструвалися для участ! у загальних
зборах та е власниками голосуючих

акцш, %

99,9769

0,0000
0,0222

0,0009

Р1шення прийнято простою бшышстю голос!в акц!онер!в, як! зарееструвалися для учасп
в Загальних зборах та с власниками голосуючих акцш.

3 першого питания порядку денного виргшили;
1.1. Обрати ЛЁчильну комтю Загальних збор!в акц1онер1в Товариства у склад!:

Голова Л1чильно1 ком!сн: Бпясва Св1тлана Сергнвна;
Члени Л1чильно*1 ком!сн: Лисенко СвЁтлана Олександр1вна;

Бондар Алша ВЁталнвна;
Головата Трина Григоршиа;
Кузевич Ольга Антон1вна;
Троф!мова Валентина Васил!вна.



1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор!в акщоперш Товариства:
- час для вистушв з питания порядку денного - до 15 хвилин;
- час для ВЩПОВ1Д1 на запитання до доповщача - до 5 хвилин.
Запитання до доповщача та пропозицн акцюнер1в щодо виступу подаються до
Секретаря ильки в письмовш форм! I лише з питания порядку денного, яке
розглядаеться. Аношмш запитання не розглядаються.

1.3. Питания порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Обрання Л1чильно'1 КОМ1СЙ* та затвердження регламенту Загальних зборхв акцюнер!в

Товариства.
2) Звгг виконавчого органу про результати фшансово-господарськоУ ддяльност!

Товариства за 2014 р!к.
3) Звгг Наглядово? ради Товариства за 2014 рис.
4) Затвердження р1чноУ фшансовоУ звггност! Товариства за 2014 рж.
5) Визначення порядку розподту прибутку за результатами Д1яльносп Товариства у

2014 рощ.
6) Внесения та затвердження змш до Статуту Товариства.
7) Припинення повноважень члена НаглядовоУ ради Товариства.
8) Обрання персонального складу НаглядовоУ ради Товариства.
9) Затвердження умов цившьно-правового договору, що укладатиметься з членом

НаглядовоУ ради, встановлення розмЁру його винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважуеться на пщписання договору з членом НаглядовоУ ради.

10)Попереднс схвалення значних правочишв, яю можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведения Загальних збор!в акцюнер1в, !з зазначенням
характеру правочишв та Ух граничноУ-сукупноУ вартость

11)Вчинення Товариством правочишв, щодо яких с заштересовашсть.
12) Схвалення правочин!в, що вчинялися Товариством.

3 питания №2 порядку денного «Звш виконавчого органу про результати фтансово-
господарськог д1яльност1 Товариства за 2014 ргк»

СЛУХАЛИ:
Кривулю Владислава Миколайовича, тимчасово виконуючого обов'язки Генерального

директора ПАТ „ЦГЗК", який допов!в акщонерам про результати фшансово -господ арськоТ
дхяльност! Товариства в 2014 рощ. Вш наголосив, що, незважаючи на непросту ситуац!ю, яка
склалася в галуз! 1 в економщ! краТни, найголовншим досягненням за результатами Д1яльност! в
званому перюд! е те, що ПАТ «ЦГЗК» продовжуе стаб!льно працювати, забезпечуючи тисяч!
людей одними зарплатами 1 випускаючи високояк!сну продукщю. В1н вщзначив, що для
подалыпого утримання позицш щцприемства на ринку в умовах нестабйтьно'Г економши та
кризово'1 ситуац!! в галуз! необх!дно працювати в умовах жорстко! економ!'! та зниження
соб!вартост1 продукцн, в зв'язку з чим особливу увагу сл!д прид1ляти економи ресурс!в 1
матер1ал!в, постхйному удосконаленню технологи", впровадженню процес!в, спрямованих на
щдвищення операц1йно1 ефективност!. Надхйшла пропозищя затвердити зв!т виконавчого
органу про результати фшансово-господарсько! д1яльност1 Товариства за 2014 рж.

Голова збощв Бондаренко Т.В. оголосила проект тшення з другого питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
2. Затвердити Зв1т виконавчого органу про результати фшансово-господарськоТ д!яльност1

Товариства за 2014рж(додаеться).

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



Голосування по другому питанию проводилось бюлетенем №2.
ГИсля голосування Голова збор1в Бондаренко Т.В. оголосила подсумки голосування

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

- ддйсних бюлететв №2 для голосування - 11 шт.,
у тому числк

з р!шенням «ЗА» - 9 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлететв,
з решениям «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеш;

- недшсних бюлетешв та бюлететв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснитв зборгв роздшилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

ЮЛЬЮСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 181 515819
0

280 090

10000

Вщсоткове вщношення до загальноУ
КШЬКОСТ! ГОЛОС1 В аКЩОНСр1В, ЯК1

зарееструвалися для участ! у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %
99,9754
0,0000
0,0237

0,0009

[Чтения прийнято простою бшышстю голоС1в акцюнерш, яю зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та с власниками голосуючих акц!й.

3 другого питания порядку денного витшили:
2. Затвердити Звгг виконавчого органу про результати фшансово-господарсько'1

д1яльност1 Товариства за 2014 р!к (додаеться).

> 5 питания № 3 порядку денного «Звш Наглядово'г ради Товариства за 2014рт»

СЛУХАЛИ:
Б1лика Олександра Миколайовича, представника Наглядово! ради, який ознайомив

акщонер1в 13 зв!том Наглядово'1 ради Товариства про роботу в 2014 рощ. Вш зазначив, що
Наглядова рада е органом Товариства, що представляв штереси акщонер1в та здтйснюе захист Ух
прав та законних штереав. В зв!тному период! в межах компетенци, визначено'1 Статутом та
чинним законодавством Украши, Наглядова рада здшснювала контроль та регулювання
дгяльност! виконавчого органу Товариства, в тому числ!, контроль за виконанням Генеральним
директором рхшень Загальних збор!в та НаглядовоТ ради, а також надавала рекомендацп
вщносно господарськоГ д!яльност1 Товариства. Бшик О.М. вщзначив, що по вс1м питаниям, як!
надшшли для розгляду в 2014 рощ, Наглядовою радою Товариства прийнят! вщповщн!
р1шення. Було запропоновано затвердити ЗВ1Т Наглядово! ради Товариства за 2014 р!к.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект тшення з третъого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
3. Затвердити Звгг Наглядово'Г ради Товариства за 2014 рш (додаеться).

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

Голосування по третьому питанию проводилось бюлетенем №3.



ГПсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №3 про шдсумки голосування додаеться).

При розкригп урн для голосування було выявлено:
- Д1йсних бюлетешв №3 для голосування - 11 шт.,

у тому чист:
з р!шенням «ЗА» - 9 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеш;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснимв зборгв роздшилися наступи им чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКГСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 181 515819
0

280 090

10000

Вщсоткове вщношення до загальноУ
КШЬКОСТ! ГОЛОС1В ЗКЦЮНер1В, ЯК1

зарееструвалися для участ! у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %
99,9754
0,0000
0,0237

0,0009

Рпиенин прийнято простою бшышстю голос!в акц1онер1В, яю зарееструвалися дли участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.

3 туетього питания порядку денного витшшги:
3. Затвердити Зв1т Наглядово!" ради Товариства за 2014 р!к (додаеться).

> 3 питания № 4 порядку денного «Затвердження р1чно1 фтансовог эвшностг Товариства
за 2014 р1к»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадмвну, Голову Загальних збор!в, яка вщзначила, що фшансова

звггшсть Товариства за 2014 р!к складена за м!жнародними стандартами ф1нансово'1 зв!тност1 на
тдстав! достов!рних облжових даних та об'ективно в!дображае фактичний ф^нансовий стан
Товариства за зв!тний пер!од. Повщомила, що у вцщовщносп до вимог дпочого законодавства
достов1рн!сть 1 повнота р1чно1 фшансово! ЗВ1ТНОСТ1 за 2014 рж пщтверджена незалежним
аудитором - ТОВ Аудиторська ф!рма «ФОРУМ» (м. Кривий Р1г). Вона запропонувала
затвердити р!чну ф!нансову зв!тн!сть Товариства за 2014 р!к.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з четвертого питания порядку
денного, запропонований для голосування.
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), Звгг про фшансов!

результати за 2014 рш (Форма №2), Зв1т про рух грошових кошт!в за 2014 рж (Форма
№3), Зв1т про власний кап!тал за 2014 рж (Форма №4), Приметки до р1чно1 ф!нансово1
ЗВ1ТНОСТ1 за 2014 р!к (додаються).

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

Голосування по четвертому питанию проводилось бюлетенем №4.
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Шсля голосування Голова збор!В Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №4 про тдсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв №4 для голосування - 11 шт.,

у тому числ!:
з ршенням «ЗА» - 10 бюлетешв,
з рхшенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з рхшенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

- нед1Йсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учасншав збор1в роздшилися наступним чином:

Р!шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

ЮЛЬЮСТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 181778719
0'

17190

10000

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

зарееструвалися для учасп у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %
99,9977

0,0000

0,0014

0,0009

Р|'шення прийнято простою бшышстю голоав акцюнер!в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 четвертого питания порядку денного витшшш:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), Звгг про фшансов!

результати за 2014 рис (Форма №2), Звгг про рух грошових коптв за 2014 рис (Форма
№3), Звгг про власний капп ал за 2014 рис (Форма №4), Примггки до р!чно1 ф1нансово*1
ЗВ1ТНОСТ1 за 2014 рис (додаються).

> 3 питания № 5 порядку денного «Визначення порядку розподту прибутку за результатами
дгяльностг Товариствау 2014роц1»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимхвну, Голову Загальних збор!в, яка доповхла акционерам, що

незважаючи на складш економ!чн1 та полггичн! умови, яю склалися в 2014 рощ, ПАТ «ЦГЗК»
зберегло фшансопу стабшьшсть I отримало позитивний фшансовий результат за шдсумками
д1яльност1 в 2014 рощ. Вона звернула увагу акцюнер!В на складну ситуацхю в свгговш та
укршнськ1Й економ!ках та в зв'язку з цим запропонувала весь прибуток Товариства направите
на розвиток тдприемства, що дасть можливють забезпечити його стабшьну роботу в умовах
триваючоГ кризи.

Голова зборгв Бондауенко Т.В. оголосила проект ргшення з п'ятого питания порядку денного,
запропонованш для голосування.
5.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами д1яльност1 у 2014 роц1, у розм1р!

767 854 325,44 гривень (с!мсот цастдесят с!м м1льйон1в В1с!мсот п'ятдесят чотири тисяч!
триста двадцять п'ять гривень 44 котики), залишити нерозподшеним.

Заперечень та шших пропозиц!й не надшшло.



Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по п 'ятому питанию проводилось бюлетенем №5.
П1сля голосування Голова зборхв Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування

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

- д1Йсних бюлетешв № 5 для голосування - 11 шт.,
у тому числа:

з ршенням «ЗА» - 5 бюлетежв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 6 бюлетешв,
з ршенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснитв збор1в роздшилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1

1 181457570
338339

0

10000

Вщсоткове вщношення до загальнсм
юлькост! ГОЛОС1В акцюнер1в, як!

зарееструвалися для участи у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акц!й, %
99,9705
0,0286
0,0000

0,0009

Ршкмшя прийнято простою бшышстю голос1в акц!онер1в, яю зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 п 'ятого питания порядку денного внушили;
5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами д1яльност1 у 2014 рощ, у

розм1р1 767 854 325,44 гривень (с(мсот ш!стдесят с!м мшьйошв в!с1мсот п'ятдесят
чотири тисяч! триста двадцять п'ять гривень 44 копшки), залишити нерозподшеним.

> 3 питания № б порядку денного «Внесения та затвердження змш до Статуту
Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка повдамила про необх!дн:сть внесения

змш до Статуту Товариства з метою приведения Статуту Товариства у В1дпов1дн1сть до вимог
чинного законодавства, зокрема, Закону Украши «Про акцюнерн! товариства», та з метою
удосконалення дхяльност! НаглядовоТ ради Товариства. Бона вщзначила, що кожен акцюнер
мав змогу ознайомитися з проектом ново! редакцп Статуту Товариства, який пропонуеться до
затвердження, та запропонувала прийняти рхшення щодо внесения та затвердження зазначених
змш до Статуту Товариства шляхом викладення його в новш редакци.

Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект ршення з шостого питания поуядку денного,
запропонованш для голосування.
6.1. Внести (затвердити) змши до Статуту Товариства шляхом викладення його у новШ редакцп

(додаеться).
6.2. Доручити Голов! Загальних зборхв шдписати Статут Товариства у новш редакцп.
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6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки,
за власним розсудом визначити ос!б, яю будуть вчиняти дп, пов'язаш з державною
реестращею Статуту Товариства у новхй редакци.

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

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

(протокол №6 про тдсумки голосування додаеться).
При розкригп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетешв № 6 для голосування - 11 шт.,
у тому числ!:

з р!шенням «ЗА» - 6 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 5 бюлетешв,
з рхшенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетешв;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснимв зборгв роздшилися наступним чином:

РШСННЯ

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Юлыасть голосгв, шт.

1 181478260
317649

0

10000

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

зарееструвалися для участ! у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акц!Й, %
99,9723
0,0268
0,0000

0,0009

Рниення прийнято бшьш як трьома чвертями голос!в акцюнер!в, як! зарееструвалися
для участ! у Загальних зборах та с власниками голосуючих акцш.

3 шостого питания порядку денного виргшшш:
6.1. Внести (затвердити) змши до Статуту Товариства шляхом викладення його у новш
редакци (додаеться).
6.2. Доручнти Голов! Загальних збор!в пщписати Статут Товариства у новш редакцн.
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, за власним розсудом визначити ос!б, як! будуть вчиняти дп, пов'язаш з
державною реестрац!ею Статуту Товариства у новш редакци.

> 3 питания № 7 порядку денного «Припинення повноваженъ члена Наглядовог ради
Товариства»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка допов!ла, що Загальними зборами

акц1онер!в 19 кв!тня 2012 року було обрано одноособового члена НаглядовоУ ради Товариства -
Приватну компашю з обмеженою вцщовщальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа^е Ь1т11е(1 УаЬ1Н1у
Сотрапу Мейпуез! В.У.) (реестрац!йний номер 24321697) строком на З(три) роки. Враховуючи
те, що В1ДПОВЩНО до Статуту Товариства прийняття решения про припинення повноважень
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члешв Наглядово'1 ради вцщоситься до виключноТ компетенцп Загальних збор1в акцюнер!в
Товариства, запропонувала припинити повноваження д!ючого (на момент проведения даних
Загальних збор1в акцюнер!в) одноособового члена Наглядово'1 ради - Приватно!' компанп з
обмеженою вщповщалынстю Метшвест Б.В. в зв'язку 13 закшченням термшу ди його
повноважень.

Голова збоугв Бондаренко Т. В. оголосила проект ргшення з съомого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
1. Припинити 31 березня 2015 року повноваження дхючого (на момент проведения даних

Загальних зборхв акцюнер!в) одноособового члена Наглядово'1 ради - Приватно!" компани з
обмеженою вцщовщальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа1е 1лтпес1 УаЬШгу Сотрапу МСЙПУСЙ
В.У.) (реестращйний номер 24321697).

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

Голосування по съомому питанию проводилось бюлетенем №7.

I
П1сля голосування Голова збор!в Бондаренко Г.В. оголосила шдсумки голосування

(протокол №7 про шдсумки голосування додаеться).
При розкритп урн для голосування було виявлено:

- дшсних бюлетен!в № 7 для голосування - 1 1 шт.,
у тому чист:

з рпненням «ЗА» - 1 0 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетешв,
з р1шенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

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

Голоси у часнитв збор1в роздшшшся наступним чином:

Р1ШСННЯ

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

КЛЛЬК1СТЬ ГОЛОС1В, ШТ.

1 181533009
0

262 900

10000

Вщсоткове вщношення до загальноТ
кшькост! голос1в акц1онер1в, як!

зарееструвалися для участ! у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акц1й, %

99,9769
0,0000

0,0222

0,0009

Рпиення прийнято простою б1льш!стю голос!в акц!онер1в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 съомого питания порядку денного виу'ииили:
7. Припинити 31 березня 2015 року повноваження д!ючого (на момент проведения даних

Загальних збор!в акцншервв) одноособового члена Наглядово'1 ради - Приватно*!
компани з обмеженою вщповщальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа(е ГлтИей
Сотрапу МеНпуе»! В.У.) (реестрацшний номер 24321697).

3 питания № 8 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядовог ради
товариства»
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СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадизшвну, Голову збор!в, яка доповша, що в1дповщно до Статуту

Товариства прийняття решения про обрання кшыасного 1 персонального складу члешв
Наглядово! ради выноситься до виключноТ компетенцп Загальних збор!в акщонер!в Товариства.
Пов1домила, що у строки, визначен! чинним законодавством, була запропонована 1 кандидатура
для обрання членом НаглядовоТ ради, а саме Приватна компашя з обмеженою
вщшдадальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа1е Ьиш(е(1 ГлаЫШу Сотрапу Меипуез* В.У.)
(реестрацшний номер 24321697). Письмова згода кандидата для обрання до складу Наглядово!
ради отримана. Наголосила, що зпдно ст.53 Закону Украши «Про акщонерш товариства»
обрання члешв Наглядово! ради публ!чного акционерного товариства здшснюеться виключно
шляхом кумулятивного голосування.

Голова збощв Бондаренко Т.В. оголосила проект тшення з восьмого питания порядку денного,
запропонований для голосування.
8. Обрати з 01 квггня 2015 року одноособовим членом Наглядово! ради Товариства - Приватну

компанио з обмеженою вщповщальшстю Метшвест Б.В. (Рпуа1е Ыгш1е<1 ЫаЬхНгу Сотрапу
Мейпуез! В.У.) (реестрац!йний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

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

Голосування по восьмому питанию проводилось бюлетенем №8.

Пюля голосування Голова збор1в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №8 про тдсумки голосування додаеться).

При розкригп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетен!в № 8 для голосування - 10 шт.,

у тому числ!:
з решениям «ЗА» - 8 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 0 бюлетен!в,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 2 бюлетеш;

- нед!Йсних бюлетен!в та бюлетен!в, якими не проголосували - 2 шт..

Голоси у часнитв збор1в роздшилися пастушим чином:

«ПРОТИ вих кандидатов»
«УТРИМАВСЯ по вс1м кандидатам»
Кандидат до складу НаглядовоТ ради
Приватна компан!я з обмеженою
В1дпов1дальнютю Мет1нвест Б.В. (Рпуа1е
Ыгш1ед ЫаЫНгу Сотрапу Мейпуезг В.У.)
(реестрацшний номер 24321697)

КШЬКЮТЪ КумуЛЯТИВНИХ ГОЛОС1В.

0
шт.

280 090
КШЬКЮТЬ КумуЛЯТИВНИХ ГОЛОС1В «ЗА». шт.

1 181 513819

Таким чином, бшышстю голосш обрано новий склад НаглядовоУ ради Товариства:
Член НаглядовоТ ради

Приватна компашя з обмеженою
В1дпов1дальн1стю Метшвест Б.В. (Рпуа1е Ыт^ео1

ЫаЬЛНу Сотрапу Мейпуез! В.У.) (реестрац!Йний
номер 2432 1697)

КШЬК1СТЬ КумуЛЯТИВНИХ ГОЛОС1В «ЗА», ШТ.

1 181 513819
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Рйшення прийнято.

3 восьмого питания порядку денного витшшш
8. Обрати з 01 квггня 2015 року одноособовим членом НаглядовоТ ради Товариства -

Приватну компашю з обмеженою в1дпов1дальшстю Метшвест Б.В. (РплаТе 1лтЦес1
ЫаЪШгу Сотрапу МеНпуеве В.У.) (ресстрацшний номер 24321697) строкой на 3 (три)
роки.

3 питания № 9 порядку денного «Затвердження умов цивильно-правового договору, що
укладатиметься з членом Наглядовог ради, встановлення розмгру його винагороди. Про
обрання особи, якауповноважуетъся на тдписання договору з членом Наглядовог ради.»

СДУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадилпвну, Голову Загальних збор!в, яка вхдзначила, що зпдно стати

51 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» порядок робота, виплата нагороди та
вцщовщальшсть члешв Наглядово'1 ради акщрнерного товариства визначаються цим Законом,
Статутом Товариства та цившьно-правовим договором, що укладаеться з членом Наглядово'1
ради. Бона вщзначила, що кожен акцюнер мав змогу ознайомитися з проектом цивильно-
правового договору, умови якого пропонуються до затвердження, та запропонувала прийняти
р!шення щодо затвердження умов зазначеного цившьно-правового договору, що
укладатиметься м!ж Товариством та одноособовим членом Наглядово! ради Товариства.

Голова зботв Бондаренко Т.В. оголосила проект угшення з дев'ятого питания порядку денного,
запуопонованш для голосування.

9.1. Затвердити умови цившьно-правового договору, що укладатиметься м!ж Товариством та
одноособовим членом НаглядовоТ ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Загальних збор!в акщонер!в Товариства у встановленому
законодавством порядку укласти та шдписати цив!льно-правовий догов!р м1ж
Товариством та одноособовим членом Наглядово'1 ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язив одноособовим членом Наглядово'1 ради Товариства за
цившьно-правовим договором на безоплатнш основ!.

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

Голосування по дев 'ятому питанию проводилось бюлетенем №9.

Шсля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №9 про шдсумки голосування додаеться).

При розкригп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетен!в № 9 для голосування - 11 шт.,

у тому числ!:
з р!шенням «ЗА» -10 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлететв;

- недгйсних бюлетен!в та бюлететв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснитв збор!в роздшилися наступним чином:
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Рщення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Кллькють голос!в, шт.

1 181 533009
262 900

0

10000

В1дсоткове вцщошення до загальноУ
К1лысост1 голосив акцюнер!в, як!

зарееструвалися для учасп у
загальних зборах та е власниками

ГОЛОСУЮЧИХ акЩЙ, %

99,9769
0,0222
0,0000

0,0009

Ршк'мми прийнято простою бшышстю голоив акцюнер1в, як! зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та с власниками голосуючих акцш.

3 дев'ятого питания порядку денного витшили:
9.1. Затвердити умови цившьно-правового договору, що укладатиметься м!ж Товариством

та од но особ о в им членом Наглядово'Г ради Товариства.
9.2. Уповноважити Голову Загальних збор!в акцюнер1в Товариства у встановленому

законодавством порядку укласти та <п1дписати цившьно-правовий догов!р мЬк
Товариством та одноособовим членом НаглядовоТ ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язк!в одноособовим членом НаглядовоУ ради Товариства
за цившьно-правовим договором на безоплатнш основ!.

> 3 питания №10 порядку денного «Попередне схвалення значнш правочишв, якг можутъ
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведения Загальних зборгв
акцюнергв, 1з зазначенням характеру правочингв та гх гранично'1 сукупног вартостг»

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

Закону УкраТни «Про акщонерн! товариства» питания про вчинення Товариством значного
правочину, якщо ринкова варт!сть майна або послуг, що е його предметом, перевищуе 25 1
бшьше В1дсотк1в вартост! активхв за даними останньо'1 р!чно1 фшансово! зв!тност1 акц!онерного
товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних збор!в акщонер1в.

В зв'язку з тим, що на дату проведения Загальних збор!в неможливо визначити, яю
значш правочини вчинятимуться Товариством у ход! поточно! господарсько! д1яльност1,
запропонувала прийняти р1шення про попередне схвалення значних правочин!в.

Голова зборгв Бондауенко Т.Е. оголосила проект ршення з десятого питания порядку денного,
запропонованый для голосування.
10.1. На пщстав! ч. 3 ст. 70 Закону УкраТни «Про акщонерт товариства» надати попередне

схвалення на укладання значних правочишв, як! вчинятимуться Товариством у ход! його
поточно! господарсько! Д1яльност1 протягом 1 (одного) року з дня проведения цих
Загальних збор!в акцюнер!в, а саме:

10.1.1. укладання Товариством правочишв з юридичними особами, пов'язаними в!дносинами
контролю з Приватною компашею з обмеженою вщпов1дальн1стю Мет1нвест Б.В. (Рпуа^е
Ь1т11ес1 Ь1аЫНгу Сотрапу Ме1туез* В.У.) (реестращйний номер 24321697) (надал! -
Мет1нвест Б.В.), щодо реал1зацп зал13орудно! сировини граничною варистю на кожен
правочин, яка екв!валентна 450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мшьйошв) долар!в США
за оф1цшним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством правочишв з юридичними особами, пов'язаними вцщосинами
контролю з Метшвест Б.В., щодо кушвльпродажу, ком!сп, шдряду, надання послуг,
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найму (оренди) граничною вартх'стю на кожен правочин, яка еквхвалентна 300 000 000.00
(триста мхльйонх'в) доларх'в США за офхцхйним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.3. укладання Товариством кредитних договорхв, договорхв позики, договор!в комхсхк
експортних договорхв, договор!в щодо надання будь-якоТ застави, договоров поруки (зигеху
а§геететз), додаткових договорхв поруки (зирр!етеп1:а1 зигегу а§геетеп*з), договорхв щодо
надання будь-яких гарантш, договорхв щодо вх'дступлення прав вимоги, договорхв щодо
надання права договорного та/або примусового (безакцептного) списания кошп'в з
банювських рахунюв Товариства, договорхв про довхрче управлшня (Тгшт Зееёз).
додаткових договор!в про довхрче управлшня (зирр!етеп1а1 Ш151 о!ее<15), дилерських
договоров (<1еа1ег адгеетепгз), договорхв про тдписку (зиЫспр&т а§геетепТ:5), агентсышх
договорхв (а§епсу а^геетеШз) (зокрема розрахунково-агентських договорхв (са1си1агчоп
а§епсу а§геетеп1з)), (надалх' вех зазначет у цьому пункт! 10.1.3 договори - «Договори
фшансування») та будь-яких шших договорхв 1 документхв, як! можуть укладатися або
пхдписуватися Товариством разом з, зпдно з або у зв'язку з Договорами фшансування,
включаючи, але не обмежуючись цим, усх та будь-як! додатки та договори про внесения
змш (зокрема договори про викладення у новш редакци") до Договорхв фхнансування, що е
укладеними на дату проведения цих Загальних зборхв, або що будуть укладенх протягом 1
(одного) року з дня проведения цих Загальних зборхв акцхонерхв (надалх вех зазначенх у
цьому пунктх 10.1.3 Договори фшансування та шшх договори та документи - «Документа
фхнансування»), якх вчиняються у зв'язку з: (1) наданням/отриманням кредитхв (позик)
компанхею Метхнвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вхдносинами контролю
з Метхнвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (п) залученням
фхнансування/ре фхнансування (у тому числх шляхом випуску боргових цхнних паперхв на
внутрххпнхх та/або мхжнародних ринках- капхталу з процентною ставкою х термхнами
погашения, передбаченими умовами розмхщення вхдповхдних боргових цхнних паперхв)
компанхею Метшвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вхдносинами контролю
з Метхнвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалх вех зазначенх у цих пхдпунктах (х) та (хх)
пункту 10.1.3 транзакщх - «Фшансовх транзакцп»), та/або (хх'х) внесениям змхн в будь-як!
умови х'снуючих Фхнансових транзакцхй (в тому числх, зокрема, щодо розмхру основнох
суми, вхдсоткових ставок, дат погашения основнох суми, дат виплати вх'дсоткх'в та наданого
Товариством забезпечення, тощо), граничною вартхстю на кожен правочин, яка
еквхвалентна 2 000 000 000,00 (два мхльярда доларх'в США) за офхцхйним курсом НБУ на
дату вчинення правочину.

10.2. Гранична сукупна вартють усхх правочинхв, вказаних в пп. 10.1.1. - 10.1.3. цього рхшення.
не повинна перевищувати 4 250 000 000,00 (чотири мхльярда двх'стх п'ятдесят мхльйонхв)
долархв США.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов'язки.
або х'ншу особу, уповноважену на це довхрешстю, виданою Генеральним директором
Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних збор!в
здхйснювати вех необххднх дхх щодо вчинення вхд хменх Товариства правочинхв, вказаних в
пунктах 10.1.1 - 10.1.3 цього рхшення, за умови дотримання п. 10.2. цього рхшення,
одержання попереднього дозволу НаглядовоУ ради Товариства у випадках, коли такий
дозвх'л вимагаеться зпдно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури
затвердження значних правочинхв», що затверджена Рхшенням № 80 Наглядовох ради
Товариства вхд 04.07.2013 р.

Заперечень та хнших пропозищй не надхйшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по десятому питанию проводилось бюлетенем №10.
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ГПсля голосування Голова зборхв Бондаренко Т.В. оголосила тдсумки голосування
(протокол №10 про тдсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетешв № 10 для голосування - 11 шт.,

у тому числ!:
з рппенням «ЗА» - 5 бюлетешв,
з р1шенням «ПРОТИ» - 5 бюлетешв,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;

- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснишв збор1в роздшилися наступним чином:

Р1шення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕД1ЙСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Кшыасть
ГОЛОС1В, ШТ.

1

1 181 461 070
317649
17190

10000 .

Вщсоткове вщношення
до загально! кшькосп
ГОЛОС1В аКЦ1ОНер!В, ЯК1

зарееструвалися для
учасп у загальних

зборах та е
власниками

голосуючих акцш, %
99,9708
0,0269
0,0014

0,0009

Вщсоткове
В1ДНОШ6ННЯ ДО

загально! кшькост!
ГОЛОС1В, %

99,5720
0,0268
0,0014

0,0008

Рппешш прийнято бшып, н1ж 50% голое! в акцшнер1в вщ Ух загально'1 кшькость

3 десятого питания порядку денного виршшш:
10.1. На шдстав! ч. 3 ст. 70 Закону УкраТни «Про акщонерш товариства» надати попередне

схвалення на укладання значних правочишв, яю вчинятимуться Товариством у ход!
його поточно*! господарсько'1 Д1яльност1 протягом 1 (одного) року з дня проведения
цих Загальних шорт акщонер1в, а саме:

10.1.1. укладання Товариством правочишв з юридичними особами, пов'язаними
вщносинами контролю з Приватною компанЁею з обмеженою вщповщальн!стю
Метшвест Б.В. (Рпуа(:е ЫтИей Г1аЫ11г> Сотрапу Ме(шуея( В.У.) (реестрац!йний
номер 24321697) (падал! - Метшвест Б.В.), щодо рса.шацп зал1зорудно1 сировини
граничною варт!стю на кожен правочин, яка екв!валентна 450 000 000,00 (чотириста
п'ятдесят МШЬЙОНЁВ) долар!в США за офщшним курсом НБУ на дату вчинення
правочину;

10.1.2. укладання Товариством правочишв з юридичними особами, пов'язаними
вщносинами контролю з Метшвест Б.В., щодо кушвльпродажу, комки', пщряду,
издания послуг, найму (оренди) граничною варткггю на кожен правочин, яка
екв1валентна 300 000 000,00 (триста мшьйошв) долар!в США за офщ!йним курсом
НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.3. укладання Товариством кредитних договор!в, договор!» позики, договоров ком!сп,
експортних договоров, договор!в щодо надання будь-яко'Г застави, договор!в поруки
(яигегу а^геетеп!»), додаткових договор!в поруки ($ирр!етеп(а1 яигегу аегеетеп^в),
договор!в щодо надання будь-яких гарант!й, договор!в щодо вщступлення прав
вимоги, договор1в щодо надання права догов!рного та/або примусового
(безакцептного) списания копгпв з банкЁвських рахунюв Товариства, договорив про
дов!рче управл1ння (1ги§1 йеей§), додаткових договор!в про дов!рче управлшня
($ирр!етепЫ 1ги§1 йеейв), дилерських договор!в (йеа!ег а§геетеп1$), договор!в про
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пщписку (зиЬкспрНоп аёгеетешз), агентських договори* (а^епсу а§геетеп($) (зокрема
розрахунково-агентських договор!в (са!си1а(!оп а§епсу а§геетеп1з)), (надал! вей
зазначен! у цьому пункт! 10.1.3 договори - «Договори фшансування») та будь-яких
шших договор!в 1 документ!в, як! можуть укладатися або пщписуватися
Товариством разом з, згщно з або у зв'язку з Договорами фшансування, включаючи.
але не обмежуючись цим, ус! та будь-як! додатки та договори про внесения змш
(зокрема договори про викладення у новш редакцГГ) до Договор!в фшансування, шо с
укладеними на дату проведения цих Загальних збор!в, або що будуть укладеш
протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акшонер!в (издал!
вс! зззначен! у цьому пункт! 10.1.3 Договори фшансування тз !нш! договори та
документи - «Документи ф!нансування»), як! вчиняються у зв'язку з: (!)
наданням/отриманням кредипв (позик) компанию Мет!нвест Б.В. або юридичними
особами, пов'язаними вщносинами контролю з Метшвест Б.В. (включаючи
Товариство), та/або (и) залученням ф!нансування/реф!нансування (у тому чнсл!
шляхом випуску боргових цшних папер!в на внутр!шн!х та/або м!жнародних ринках
кап!талу з процентною ставкою I термшами погашения, передбаченими умовами
розмнцення вщповщних борговпх цшних папер!в) компашею Метшвест Б.В. або
юридичними особами, пов'язаними вщносинами контролю з Мет!нвест Б.В.
(включаючи Товариство) (падал! вс!'зазначен! у цих шдпунктах (!) та (и) пункту
10.1.3 транзакци - «Ф!нансов! транзакци»), та/або (!!!) внесениям змш в будь-як!
умови !снуючих Фшансових транзакцш (в тому числ!, зокрема, щодо розм!ру
осповно! суми, вщсоткових ставок, дат погашения ОСНОВНОЕ суми, дат виплати
ВЩСОТК1В та наданого Товариством забезпечення, тощо), граничною варт!стю на
кожен правочин, яка екв!валентна 2 000 000 000,00 (два мшьярда долар!в США) за
офщшним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2. Гранична сукупна варт!сть ус!х прзвочин!в, вказаних в пп. 10.1.1. - 10.1.3. цього
р!шення, не повинна перевищувати 4 250 000 000,00 (чотири мшьярда дв!ст!
п'ятдесят мшьйошв) долар!в США.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
обов'язки, або пниу особу, уповноважену на це дов!рен!стю, виданою Генерзльним
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведения цих Загальних
збор!в здшснювати вс! необхщн! д!Т щодо вчинення в!д !мен! Товариства правочин!в,
вказаних в пунктах 10.1.1 - 10.1.3 цього рипення, за умови дотримання п. 10.2. цього
рппення, одержання попереднього дозволу НаглядовоТ ради Товариства у випадках,
коли такий дозв!л вимагасться згщно Статуту Товариства, та з безумовним
дотриманням «Процедури затвердження значних правочитв», що затверджена
Р!шенням № 80 Наглядово'1 ради Товариства в!д 04.07.2013 р.

> 3 питания №11 порядку денного «Вчинення Товариством правочитв, щодо яких с
заттересоватстъ»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка повщомила, що зпдно статт! 71

Закону Украши «Про акц!онерн1 товариства» та п.19.5 Статуту Товариства для вчинення
Товариством правочитв, щодо яких е заштересованють, необхщно отримання попередньоТ
згоди Наглядово'1 ради Товариства або Загальних збор!в акщонер!в Товариства (вщповщно до
компетенци та повноважень оргашв Товариства). Бона наголосила, що згода повинна бути
попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.
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Голова зборгв Бондаренко Т.В. оголосила проект тшення з одинадштого питания порядку
денного, запуопонований для голосування.
11.1. На шдстав! ст. 71 Закону Украши «Про акщонерш товариства» надати згоду на вчинення

Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акщонер!в
договорхв та докумешлв, зазначених у пунктах 10.1.1 - 10.1.3 цього протоколу, як
правочишв, щодо яких е заштересовашсть, з компашею Метшвест Б.В.

11.2. На шдстав! ст. 71 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» надати згоду на вчинення
Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних збор!в акцюнер!в
будь-яких правочишв щодо внесения змш до ЛщензШного договору, що е укладеним на
дату проведения цих Загальних збор!в м!ж Товариством як Лщенз!атом та Метшвест Б.В.
як Лщенз1аром.

11.3. 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! необхздш дп щодо вчинення в!д хмеш Товариства правочишв, вказаних в
пунктах 11.1 - 11.2 цього рппення.

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

Голосування по одинадцятому питанию проводилось бюлетенем№11.

-

П1сля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила пщсумки голосування
(протокол №11 про тдсумки голосування додаеться).

При розкритп урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетен!в № 11 для голосування - 11 шт.,

у тому числ!;
з ршенням «ЗА» - 5 бюлетешв,
з р!шенням «ПРОТИ» - 5 бюлетенхв,
з р!шенням «УТРИМАВСЯ» -1 бюлетень;

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

Голосиучаснимв зборгврозд'шилися наступним чином:

Решения

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Клльюсть
ГОЛОС 1В, ШТ.

1 181 461 070
317649
17190

10000

Вщсоткове вщношення
до загально! кшькост!
голост акщонерш, яю
зарееструвалися для

участ! у загальних зборах
та е власниками

голосуючих акцШ, %
99,9708
0,0269
0,0014

0,0009

Вщсоткове
вщношення до

загально'1 кшькост!
ГОЛОС1В, %

99,5720
0,0268
0,0014

0,0008

Ринення прнйнято бшьш, Н1Ж 50% голос!в акц1онер1в вщ Ух загально? кшькость

3 одинадиятого питания порядку денного внушили;
11.1. На пщстав! ст. 71 Закону Укра'ши «Про акцшнерш товариства» надати згоду на

вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних



19

збор!в акцшнер1в договор!в та документов, зазначених у пунктах 10.1.1 - 10.1.3 цього
протоколу, як правочишв, щодо яких е заштересовашсть, з компанию Метшвест
Б.В.

11.2. На пщстав! ст. 71 Закону Украши «Про акцшнерш товариства» надати згоду на
вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведения цих Загальних
збор1в акщонер!в будь-яких правочин!в щодо внесения змш до Лщензшного
договору, що е укладеним на дату проведения цих Загальних збор!в м!ж Товариством
як Лщенз1атом та Метшвест Б.В. як Лшенз1аром.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його
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 дн щодо вчинення вщ 1меш Товариства правочишв,
вказаних в пунктах 11.1 - 11.2 цього рннення.

> 3 питания № 12 порядку денного «Схвалетя правочытв, що вчтялися Товариством»

СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор!в, яка повщомила, що в 2009 рощ м!ж

Компашею МеталУкр Холдинг Л1мггед (Лщенз1ар) та Товариством (Лщенз1ат) було укладено
Лщензшний догов!р, зпдно якого Лщензхат отримав невиключну лщенз!ю на право
користування знаками для товар!в 1 послуг, право власност! на як! належить Л1ценз1ару. В 2014
року була укладена Додаткова угода до Лщензшного договору м!ж МеталУкр Холдинг Л1м1тед
як Л1цен31аром, Метшвест Б.В. як Новим Лщенз1аром та Товариством як Лщенз1атом. За
зазначеною Додатковою угодою з дати приеднання Л1ценз1ара до Нового Лщензхара стороною
Лщенз1Йного договору стае Новий Лщенз1ар, який набувае ВС1Х прав та обов'язюв Л1ценз1ара.

Голова зборгв Бондаренко Т. В. оголосила проект ршення з дванадиятого питания порядку
денного, запуопонованш для голосування.
12. У зв'язку з набуттям Мет1нвест Б.В. (Ме^пуез!: В.У.; реестрацшний номер 24321697) на

п1дстав! закону прав та обов'язюв МеталУкр Холдинг Лхмгтед (МеЫШг НоЫш§ Ыт11ей;
реестрацшний номер 182834) та у вщповщност! до вимог ст. 71 Закону Украши «Про
акцюнерш товариства» схвалити укладення Товариством Додатково! угоди до
Лщензшного договору, що укладена 21.11.2014 року м!ж МеталУкр Холдинг Л1м1тед
(МеЫШг Но1ё1п§ Ь^тйед; реестрац1йний номер 182834) як Л1ценз1аром, Метшвест Б.В.
(Мейпуез* В.У.; реестрац!йний номер 24321697) як Новим Лщенз1аром та Товариством як
Лщенз!атом. За зазначеною Додатковою угодою з дати приеднання Лщенз1ара до Нового
Лщенз1ара стороною Лщензшного договору стае Новий Лщенз1ар, який набувае вс1х прав
та обов'язшв Л1ценз1ара.

Заперечень та шших пропозицщ не над^йшло.
Голова збор!в Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по дванадцятому питанию проводилось бюлетенем №12.
'"

П1сля голосування Голова збор!в Бондаренко Т.В. оголосила шдсумки голосування
(протокол №12 про щдсумки голосування додаеться).

При розкритт! урн для голосування було виявлено:
- дшсних бюлетенхв № 12 для голосування - 11 шт.,

у тому числ!:
з решениям «ЗА» - 5 бюлететв,
з ршенням «ПРОТИ» - 5 бюлетен!в,
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з решениям «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недшсних бюлетешв та бюлетешв, якими не проголосували - 1 шт..

Голоси учаснитв зборгв роздшилися наступним чином:

Рйиення

«ЗА»
«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»
«НЕДШСНИХ ТА

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»

Кшыасть голосов, шт.

1 181461 070
317649
17190

10000

Вщсоткове вщношення до загальноУ
кшькост! голосгв акщонер!В, як!

зарееструвалися для участ! у
загальних зборах та е власниками

голосуючих акцш, %
99,9708
0,0269
0,0014

0,0009

Р1шення прийнято простою бшышстю голосмв акцюнернв, яш зарееструвалися для участ!
в Загальних зборах та с власниками голосуючих а к щи.

3 дванадцятого питания порядку денного вщпшили:
12. У зв'язку з набуттям Метшвест Б.В. (Мейпуез* В.У.; реестрацШний номер 24321697) на

пщстав! закону прав та обов'язюв МеталУкр Холдинг Л1м1тед (Ме^аШЬг НоШ1п§
1Лпп(ес1; реестрацшний номер 182834) та у вщповщност! до вимог ст. 71 Закону
Украши «Про акцюнерш товариства» схвалити укладення Товариством ДодатковоУ
угоди до Лщензшного договору, що укладена 21.11.2014 року м!ж МеталУкр Холдинг
Л1м1тед (Ме*аШкг НоШш§ Ь11111101!; реестрацшний номер 182834) як Л1ценз1аром,
Метшвест Б.В. (Мейпуез* В.У.; реестрацшний номер 24321697) як Новим Лщенз!аром
та Товариством як Лщенз1атом. За зазначеною Додатковою угодою з дати
присднання Лщенз1ара до Нового Л!ценз1ара стороною Лщензшного договору стае
Новий Лщенз1ар, який набувас вс!х прав та обов'язюв Л1ценз1ара.

Голова Загальних збор!в Бондаренко Т.В. пов!домила, що порядок денний р!чних Загальних
збор!в акцюнерхв ПАТ «ЦГЗК» вичерпано, н!яких зауважень та пропозиц!й щодо ведения
збор!в не надходило та оголосила збори закритими.

Ршення Загальних збор!в акщонер!в Товариства, викладен! у цьому протокол!, е
остаточними 1 не потребують прийняття додаткових р!шень Загальними зборами акц1онер1в
Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протокол! ршень).

Голова Загальних збор1в акщонер'ш
ПАТ «ЦГЗК»

Секретар Загальних збор1в акцюнер1в
ПАТ «ЦГЗК»

Т.В.БОНДАРЕНКО

В.Я.НУС1НОВ
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Перелж додатмв до протоколу №1
Загальних збор!в акцюнерш

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИИ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ КОМБШАТ»,

що с невщ'смною частиною протоколу

м.Кривий ?1Г 31 березня 2015 року

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

31.03.2015 року.
2. Протокол Реестращйно! комюп №1.
3. Протокол Реестращйно! ком!си №2.
4. Протокол №1 про тдсумки голосування.
5. Протокол №2 про тдсумки голосування.
6. Протокол №3 про шдсумки 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. Звгг Генерального директора про результата фшансово-господарсько! д1яльност1

Товариства за 2014 рж.
17. Звгг НаглядовоТ ради Товариства за 2014 рж.
18. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року (Форма №1).
19. Звхт про фтансов! результата Товариства за 2014 рж (Форма №2).
20. Звгг про рух грошових копгпв Товариства за 2014 рш (Форма №3).
21. Зв1т про власний кат'тал Товариства за 2014 рж (Форма №4).
22. Примггки до р1ЧноТ фшансовоТ звггаост! Товариства за 2014 рж.
23. Нова редакщя Статуту ПАТ «ЦГЗК».
24. Проект цив!льно-правового договору, що укладатиметься м!ж Товариством та

одноособовим членом Наглядово! ради Товариства.
25. Додаткова угода до Лщензшного договору №1 вщ 01.09.2009 року.

Голова Загальних збор1в акцшнер1в
ПАТ «ЦГЗК» - -у- Т.В.БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних збор1в акцюнер1в
ПАТ «ЦГЗК» / / ^ В.Я.НУСШОВ
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