
ПРОТОКОЛ № 2 
Позачергових Загальних збор1в акцюнергв 

ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБИНАТ» 

(надал! - Товариство або ПРАТ «ЦГЗК») 

м. Кривий Pir 21 грудня 2016 року 

Мюце проведения позачергових Загальних зборт акцюнер1в Товариства (надал! -
Загальж збори або Загальш збори акцюнер1в): УкраТна, Дншропетровська область, Mi сто 
Кривий Pir, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал. 
Час початку реестрацм акцюнер1в (Ух представниюв) для учасл у Загальних зборах: 
09 год. 00 хв. 21 грудня 2016 року. 
Час закшчення реестрацм акцюнер1в (Ух представниюв) для учасл у Загальних зборах: 
10 год. 45 хв. 21 грудня 2016 року. '->• ,., . ' 
Час та дата початку Загальних збор1в: 11 год. 00 хв. 21 грудня 2016 року. 
Час та дата закшчення Загальних збор1в: 11 год. 45 хв. 21 груДня 2016 року. 
Дата складання перелшу акцюнерш, ям мають право на участь у Загальних зборах: 
15 грудня 2016 року. 
Загальна кшькють oci6, включених до перелшу акцюнер1в, ям мають право на участь у 
Загальних зборах: 1 741 особа. 
Загальна кшькють голоЫв а к ц ю н е р 1 в , що мають право брати участь у голосуванш 
(голосуючих): 1 184 752 974 (один мтьярд сто вюмдесят чотири мтьйони ciMCOT п'ятдесят дв1 
тисяч1 дев'ятсот амдесят чотири-). 
Загальна кшькють голоав акцюнер1в - власнимв голосуючих акцш, як\ зарееструвалися 
для учасл у Загальних зборах: 1 183 581 308 (один мтьярд сто в1амдесят три мтьйони 
П ' Я Т С О Т вюмдесят одна тисяча триста BiciM) штук голосуючих акцш. 
Кворум Загальних збор1в: 99,9011%. 
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями. 
Голова Загальних збор1в: Бондаренко Тетяна Вадим1вна. 
Секретар Загальних збор1в: Громко Наталя Володимир1вна. 

Реестра^ю акцюнер1в та Ух представниюв, яю прибули для учасл в Загальних зборах 
акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК», проводила Реестрацшна KOMicifl, створена ршенням НаглядовоУ ради 
Товариства №207 вщ 08.12.2016 року в наступному складн 

Лисенко С О . - Член KOMicii; 
Бондар А.В. - Член KOMicii; 
Кузевич О.А. - Член KOMicii; 
TpocpiMOBa В. В. - Член KOMicii'. 

На першому засщанж РеестрацшноУ KOMicii' Головою РеестрацшноУ KOMicii бтьшютю 
голоав було обрано Лисенко С О . (протокол РеестрацшноУ KOMicii №1 додаеться). 

СЛУХАЛИ: 
Голову РеестрацшноУ KOMicii Лисенко CO. , яка доповта, що реестрацш акцюнер1в та Ух 

представниюв, яю прибули для учасл в позачергових Загальних зборах акцюнер1в ПРАТ 
«ЦГЗК», здшснено на niflCTaei перел1ку акцюнер1в, яю мають право на участь у Загальних 
зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему 
УкраУни, а саме, у вщповщносл до реестру власниюв iMeHHnx цЫних nanepie ПРАТ «ЦГЗК», 
складеного станом на 24 годину 15 грудня 2016 року, та наданого Центральним депозитар1ем -
ПУБЛ1ЧНИМ АКЦЮНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦЮНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРИИ УКРА1НИ». 

За даними цього перелку: 
• загальна кшькють акцюнер1в становить: 1741 особа; 
• загальна кшькють голоав акцюнер1в, що мають право брати участь у голосуваны: 

1 184 752 974 штук простих iMeHHnx акцм. 
На момент проведения позачергових Загальних 3 6 o p i B акцюнер!в статутний каттал 

Товариства складае 296 635 000,00 (flBicTi дев'яносто шють мтьйоыв шютсот тридцять п'ять 
тисяч) гривень, подшений на 1 186 540 000 (один мтьярд сто в1амдесят шють мтьйоыв П ' Я Т С О Т 

сорок тисяч) штук простих iMeHHnx акцш номЫальною вартютю 0,25 (двадцять п'ять копшок) 
rpnBHi кожна. На рахунку Товариства в ПАТ «НДУ» облтовуються npocTi iMeHHi акцГУ, що 
викуплеы емтентом, в юлькосл 34 052 штук. У вщповщност1 до пункту 10 роздту VI Закону 
УкраУни «Про депозитарну систему УкраУни» у pa3i, якщо власник цшних nanepie протягом 



одного року з дня набрання чинносл цим Законом не уклав з обраною емггентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цЫних паперах вщ власного iMeHi або не 
здшснив переказ належних йому прав на ц\ни\ папери на свш рахунок у цЫних паперах, 
вщкритий в iHLUM депозитарий установи ц\ии\ папери такого власника (яю дають право на 
участь а органах емггента) не враховуються при визначенш кворуму та при голосуванн1 в 
органах емггента. У вщповщносл до статл 66 Закону УкраУни «Про акцюнеры товариства» при 
голосуваны та визначенн1 кворуму загальних збор1в не враховуються викуплеы акцюнерним 
товариством акци. 

Реестрацмною KOMicieto встановлено, що в термЫ, визначений для реестрацм, для учасл 
в позачергових Загальних зборах зарееструвалося 32 (тридцять два) акцюнера (Ух 
представниюв), що волод1ють в сукупносл 1 183613810 (один мтьярд сто вюмдесят три 
мтьйони Ш Ю Т С О Т тринадцять тисяч BiciMCoT десять) шт. простих 1менних акцш; з них 
голосуючими е 1 183 581 308 (один мтьярд сто в1с1мдесят три мтьйони П ' Я Т С О Т вюмдесят одна 
тисяча триста BJCJM) шт. простих 1менних акцш, що складае 99,9011 % голосуючих акцш. 

Перел1к акцюнер1в, яю зарееструвалися для учасл у позачергових Загальних зборах 
Товариства, додаеться. 

У вщповщносл до ст.41 Закону УкраУни «Про акцюнеры товариства» кворум 
позачергових Загальних збор1в акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК» досягнуто (протокол 
РеестрацшноУ KOMicii №2 додаеться). 

Позачергов1 Загальы збори акцюнер1в ПРАТ «ЦГЗК» визнаються правомочними. 

У вщповщносл до Статуту Товариства ршенням НаглядовоУ ради Товариства №207 вщ 
08.12.2016 року Головою позачергових Загальних збор1в обрано Бондаренко Тетяну Вадим1вну, 
Секретарем позачергових Загальних збор1в акцюнер1в Товариства - Громко Наталю 
Володимир1вну. 

Позачергов1 Загальн1 збори акц1онер1в ПРАТ «ЦГЗК» оголошено вщкритими. 

Голова позачергових Загальних збор1в Бондаренко Т.В. повщомила, що у вщповщносл до 
частини п'ятоУ статл 47 Закону УкраУни «Про акцюнеры товариства» та п. 15.10 Статуту ПРАТ 
«ЦГЗК», затвердженого р1шенням Загальних збор1в акц1онер1в Товариства 27.04.2016 року, 
1нформац1я про проведения позачергових Загальних збор|'в та перел1к питань, що виносяться 
на голосування, разом з проектом ршень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного, були доведен! до вщома кожного акцюнера не тзыше н1ж за 15 дн1в до дати 
позачергових Загальних збор1в шляхом персональних повщомлень та розм1щення на веб-
сторЫц1 Товариства в мереж11нтернет за адресою: http.7/cgok.metinvestholding/com.ua/about/ info. 
KpiM того, повщомлення про проведения позачергових Загальних збор1в акц1онер1в Товариства 
(кр1м проект1в ршень щодо кожного з питань, включених до порядку денного) було опубл1коване 
в газел «Бюлетень. Ц1нн1 папери УкраУни» №226 (4514) вщ 01.12.2016 року та розм1щене в 
загальнодоступнш 1нформац1йн1й 6a3i даних НКЦПФР про ринок цшних nanepie за адресою: 
http : / /stockmarket.gov.ua/db/news /168607 /show. 

Порядок денний: 

1. Про обрання л1чильноУ KOMicii та затвердження регламенту Загальних збор1в 
акц1онер1в Товариства. 

2. Визначення порядку розподту прибутку за результатами д1яльносл Товариства у 2014 
poui, 2015 роц1 та частини нерозподтеного прибутку Товариства минулих рою'в до 2014 року. 
Прийняття р1шення про виплату дивщенд1в, затвердження розм1ру дивщенд1в за простими 
акц1ями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивщенд1в. 

> 3 питания №1 порядку денного «Про обрання Л1чильно'1 KOMICII та затвердження 
регламенту Загальних збор/'в акцюнер1в Товариства» 

С Л УХАЛ И: 
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор1в, яка запропонувала для орган1заци роботи 

позачергових Загальних збор1в, а саме, для забезпечення проведения голосування на 
Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, обрати Л1чильну KOMicito та 
затвердити регламент збор1в. 
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Голова збс-pie Бондаренко Т. В. оголосила проект р1шення з першого питания порядку 
денного, запропонований для голосування. 
1.1. Обрати ГИчильну KOMiciio у складе 

- Лисенко Свппана Олександр1вна - голова KOMiciT; 
- Бондар АлЫа Вталивна - член KOMiciT; 
- Кузевич Ольга Антоывна - член KOMicii; 
- Троф1мова Валентина Васил1вна - член KOMiciT. 

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор1в акцюнер1в: 
- час для виступ1в з питания порядку денного - до 15 хвилин; 
- час для вщповщ1 на запитання до доповщача - до 5 хвилин. 

Запитання до доповщача та пропозицп акцюнер|'в щодо виступу пропонуеться подавати до 
Секретаря ттьки в письмовш форм! i лише з питания порядку денного, яке розглядаеться. 
AHOHJMHJ запитання не розглядаються. 
1.3. Питания порядку денного розглядати в наступному порядку: 

1) Про обрання л1чильноТ KOMicii та затвердження регламенту Загальних збор1в акцюнер1в 
Товариства. 

2) Визначення порядку розподту прибутку за результатами д1яльносп Товариства у 2014 
poqi, 2015 pouj та частини нерозподтеного прибутку Товариства минулих роюв до 2014 
року. Прийняття ршення про виплату дивщенд1в, затвердження розм1ру дивщенд1в за 
простими акц1ями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати 
дивщенд1в. 

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

Голосування по першому питанию проводилось бюлетенем №1. 
Шсля голосування Голова збор1в Бондаренко Т.В. оголосила пщсумки голосування 

(протокол №1 про пщсумки голосування додаеться). 
При розкригп урн для голосування було виявлено: 
- Д1йсних бюлетеыв №1 для голосування - 13 шт., 
у тому числк 

- з ршенням «ЗА» - 1 3 бюлетеыв, 
- з ршенням «ПРОТИ» - 0 бюлетеыв, 
- з ршенням «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетен1в; 

- нед|'йсних бюлетен1в та бюлетен1в, якими не проголосували - 0 шт. 

* Голоси учасниюв збор'1в роздтилися наступним чином: 
Р1шення Юльюсть голоав, шт. Частка вщ загальноТ юлькосл 

* голоав учасниюв збор1в, % 
«ЗА» 1 183 581 308 100,0000 

«ПРОТИ» 0 0,0000 
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000 
«НЕД1ИСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 0 0,0000 

Р|шення прийнято простою бшьш1стю голос1в акц1онер1в, як1 зарееструвалися для участ1 
в позачергових Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш. 

3 першого питания порядку денного eupiujunu: 
1.1. Обрати Л1чильну KOMici io Загальних збор1в акц1онер1в Товариства у склади 

1) Лисенко Св1тлана Олександр1вна - голова Л1чильно'| комюП"; 
2) Бондар A n i H a В1талмвна - член Л1чильноТ комюГГ; 
3) Кузевич Ольга Антошвна - член Л1чильно'Г KOMJCM; 
4) Троф1мова Валентина Васил1вна - член Л1чильноГ KOMiciV. 

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор1в акцюнер1в Товариства: 
- час для вистушв з питання порядку денного - до 15 хвилин; 
- час для B i f lnoBi f l i на запитання до доповщача - до 5 хвилин. 
Запитання до доповщача та пропозицп акцюнер1в щодо виступу подаються до 
Секретаря ттьки в письмовш форм1 i лише з питання порядку денного, яке 
розглядаеться. AHOHJMHJ запитання не розглядаються. 
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1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 
1) Про обрання л1ЧильноУ KOMiciT та затвердження регламенту Загальних збор1в 

акцюнер1в Товариства. 
2) Визначення порядку розподту прибутку за результатами д1яльнооп Товариства у 

2014 рощ. 2015 рощ та частини нерозподтеного прибутку Товариства минулих 
рок1в до 2014 року. Прийняття ршення про виплату дивщенд1в, затвердження 
розмфу дивщендш за простими акщями Товариства, а також визначення строку, 
порядку та способу виплати дивщенд1в. 

> 3 питання №2 порядку денного «Визначення порядку розподту прибутку за 
результатами д'1яльност'1 Товариства у 2014 pou,i, 2015 роц/ та частини 
нерозподтеного прибутку Товариства минулих poKie до 2014 року. Прийняття 
р1шення про виплату dueideHdie, затвердження розм1ру dueideHdie за простими акщями 
Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати dueideHdie.» 

С Л УХАЛ И: 
Бондаренко Тетяну Вадим1вну, Голову збор1в, яка доповта про порядок розподту 

нерозподтеного прибутку, отриманого Товариством за результатами д1яльност1 у 2014 pouj, 
2015 pouj та минулих роюв до 2014 року. Бона запропонувала прийняти ршення про виплату 
дивщенд1в, затвердити розм1р дивщенд1в за простими акциями Товариства та визначити строк, 
порядок i cnoci6 виплати дивщеццчв. 

Голова збор'1в Бондаренко Т.В. оголосила проект р'1шення з другого питання порядку денного, 
запропонований для голосування. 
2.1. Затвердити наступний порядок розподту нерозподтеного прибутку Товариства минулих 
роюв: 

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в po3Mipi 3 448 875 000,00 
гривень (три мтьярди чотириста сорок BiciM мтьйоыв BiciMCOT амдесят п'ять тисяч гривень 00 
котйок) (2,906749 гривень на 1 (одну) акц1ю); 

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 pouj, в po3Mipi 767 854 000,00 гривень 
(ciMCOT шютдесят ciM мтьйоыв BiciMCOT п'ятдесят чотири тисяч1 гривень 00 копшок) (0,647156 
гривень на 1 (одну) акц1ю); 

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2015 pouj, в po3Mipi 697 258 000,00 гривень 
(шютсот дев'яносто ciM мтьйоы'в двюл п'ятдесят BiciM тисяч гривень 00 копшок) (0,587656 
гривень на 1 (одну) aKujio) 
направити на виплату дивщенфв акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК». Всього, таким чином, акцюнерам 
ПРАТ «ЦГЗК» зпдно цього ршення розподтяеться чистий прибуток у загальному po3Mipi 
4 913 987 000,00 гривень (чотири мтьярди дев'ятсот тринадцять мтьйоыв дев'ятсот в1а'мдесят 
ciM тисяч гривень 00 котйок). На 1 (одну) просту ащ\\е нараховуеться сума дивщенд1в у po3Mipi 
4,141561 грн. (чотири гривы 14,1561 котики). 
2.2. Визначити, що дату складення перелту oci6, яю мають право на отримання дивщенд1в, 
порядок (в тому ч\лсп\, валюту виплати дивщенд1в акцюнерам - нерезидентам) та строк Тх 
виплати встановлюе Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК». 
2.3. Встановити, що виплата дивщенд1в щодо всього випуску акцш Товариства повинна 
здмснюватися безпосередньо акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК». 

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

Голосування по другому питанию проводилось бюлетенем №2. 
Пюля голосування Голова 36op iB Бондаренко Т. В. оголосила пщсумки голосування 

(протокол №2 про пщсумки голосування додаеться). 
При розкритп урн для голосування було виявлено: 
- дшсних бюлететв №2 для голосування - 13 шт., 

у тому числк 
- з ршенням «ЗА» -13 бюлетеыв, 
- з ршенням «ПРОТИ» - 0 бюлетеыв, 
- з ршенням «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетеыв; 

- нед1йсних бюлетен1в та бюлетеыв, якими не проголосували - 0 шт. 



Голоси учасниюв збор'1в розе тилися наступним чином: 
Р1шення Кшькють голоав, шт. Частка вщ загальноУ кшькосл 

голоав учасниюв збор1в, % 
«ЗА» 1 183 581 308 100,0000 

«ПРОТИ» 0 0,0000 
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000 
«НЕД1ИСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» 0 0,0000 

Ршення прийнято простою бшьшютю r o n o c i B акцюнер1в, ям зарееструвалися для учасл 
в позачергових Загальних зборах та е власниками голосуючих акцш. 

3 другого питання порядку денного eupiuiunu: 
2.1. Затвердити наступний порядок розподту нерозподтеного прибутку Товариства 
минулих роюв: 

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в p o 3 M i p i 3 448 875 000,00 
гривень (три мтьярди чотириста сорок B ic iM мшьйошв B ic iMCOT елмдесят п'ять тисяч 
гривень 00 кошйок) (2,906749 гривень на 1 (одну) акщю); 

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 poui, в po3Mipi 767 854 000,00 
гривень (ciMcoT шютдесят c iM мшьйошв B I C I M C O T п'ятдесят чотири тисяч1 гривень 00 
коп шок) (0,647156 гривень на 1 (одну) акщю); 

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2015 р о ц 1 , в po3Mipi 697 258 000,00 
гривень (шютсот дев'яносто ciM мшьйошв двюл п'ятдесят BiciM тисяч гривень 00 
кошйок) (0,587656 гривень на 1 (одну) акц1ю) 
направити на виплату дивщенд1в акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК». Всього, таким чином, 
акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК» зпдно цього р1шення розподшяеться чистий прибуток у 
загальному po3Mipi 4 913 987 000,00 гривень (чотири мтьярди дев'ятсот тринадцать 
'.'1льион1в дев'ятсот в!амдесят c iM тисяч гривень 00 копшок). На 1 (одну) просту акц1ю 
нараховуеться сума дивщещн'в у po3Mipi 4,141561 грн. (чотири гривш 14,1561 кошйки). 
2.2. Визначити, що дату складення переж'ку oci6, як\ мають право на отримання 
дившенд1в, порядок (в тому числ!, валюту виплати дивщенд!в акц1онерам -
нерезидентам) та строк Vx виплати встановлюе Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК». 
2.3. Встановити, що виплата дивщенд1в щодо всього випуску акцш Товариства повинна 
: л• и с н ю в а т и с я безпосередньо акц!онерам ПРАТ «ЦГЗК». 

Голова Загальних збор1в Бондаренко Т.В. повщомила, що порядок денний позачергових 
Загальних збор1в акцюнер|'в ПРАТ «ЦГЗК» вичерпано, ыяких зауважень та пропозиц1й щодо 

, ведения збор1в не надходило та оголосила збори закритими. 

Додатки, що е невщ'емною частиною цього протоколу позачергових Загальних збор1в 
aK4ioHepie ПРАТ «ЦГЗК»: 

1. Перел1к акц1онер1в, що зарееструвалися для учасл в позачергових Загальних зборах 
ПРАТ «ЦГЗК» 21.12.2016 року. 

2. Протокол РеестрацшноУ KOMiciT №1. 
3. Протокол РеестрацшноТ KOMiciT №2. 
4. Протокол №1 про пщсумки голосування. 
5. Протокол №2 про пщсумки голосування. 

Голова позачергових Загальних збор'гв 
з-uiOHepie ПРАТ «ЦГЗК» 

Секретар позачергових Загальних збор/в 
акц'юнер'1в ПРАТ «ЦГЗК» 

Т.В.БОНДАРЕНКО 

Н.В.ГРОМКО 

5 



л 
прошито, прошнуровано та 
скршлено печаткою Товариства 

) аркупив 

ального директора 
О.С.Федотов 


