
ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБ1НАТ» (дал1 - Товариство) 

(щентифкацмний код 00190977; мюцезнаходження: MJCTO Кривий Pir, Дншропетровська 
область, Украина, 50066) повщомляе 

про проведения р1чних Загальних 36opiB акцюнер1в. 
Дата та час проведения pi4Hnx Загальних 36opiB: «19» квггня 2017 року об 11.00 годит. 
Micue проведения р1чних Загальних 36opiB: 50053, Днтропетровська обл., MJCTO Кривий Pir, 
вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал. 
Час початку реестраци' акцюнер1в для участ! у р1чних Загальних зборах: «19» квггня 2017 року о 
09.00 г о д и т 
Час заюнчення реестраци' акцюнер1в для учасп у р1чних Загальних зборах: «19» квггня 2017 року 
о 10.45 годиш. 
М1сце реестраци' акцюнер1в для участи у pi4Hnx Загальних зборах: 50053, Дншропетровська 
область, MicTO Кривий Pir, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури 
«Центральний», фойе малого залу (другий поверх). 
Дата складення перелюу акцюнер1в, яю мають право на участь у р1чних Загальних зборах 
акцюнер1в - «12» квггня 2017 року станом на 24-00 годину. 

Перел1к питань разом з проектами ршень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: 

1) Обрання л1чильноТ KOMiciT та затвердження регламенту Загальних збор1в акцюнер1в 
Товариства. 
Проект ршення по даному питанию: 

«1.1. Передати повноваження ГИчильно)' ком'ю'и дан их Загальних збор'ю депозитарию у станов! 
- ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЫЧ1СТЮ «ОБ'СДНАНА РЕССТРАЦ1ЙНА 
КОМПАНИЯ» (1дентиф1кацшний код 23785133; мюцезнаходження: 08292, Кшвська обл., м. Буча, 
вул. Б. Хмельницького, буд. 6, оф/'с 253) та затвердити умови угоди, eidnoeidHO до яко)' 
депозитарна установа здШснюе повноваження ГИчильно)' ком'юи Загальних збор'ю Товариства. 
1.2. Затвердити насту пни й регламент Загальних збор'ю акцюнер'т Товариства: 
- час для вистуnie з питания порядку денного -до 15 хвилин; 
- час для eidnoeidi на запитання до допов'1дача -до 5 хвилин. 
Запитання до допов'1дача та пропозици акцюнер1в щодо виступу подаються до Секретаря 
ттьки в письмовш форм/ /' лише з питания порядку денного, яке розглядаеться. AHOHIMHI 
запитання не розглядаються. 
1.3. Питания порядку денного розглянути в наступному порядку: 
1) Обрання л1чильно'1 ком'юи та затвердження регламенту Загальних збор'ю акцюнер'ю 
Товариства. 

' 2) 3eim виконавчого органу про результати ф/нансово-господарськоТ д1яльност1 Товариства 
за 2016 piK. 

3) 3eim Наглядово'1 ради Товариства за 2016 piK. 
4) Затвердження P'NHO) фтансово)3eimH0cmi Товариства за 2016 piK. 
5) Визначення порядку розподту прибутку за результатами д'тльност'! Товариства у 2016 
pou,i. Прийняття р1шення про виплату dueideHdie, затвердження розм'фу dueidendie за 
простими акц1ями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати 
dueideHdie. 

6) Затвердження Статуту Товариства у новш редакци. 
7) Попередне надання згоди на вчинення значних правочин1в, у тому числ'1 щодо яких с 
за1нтересованють, яю можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведения Загальних збор'ю акцюнер'ю, /з зазначенням характеру правочишв та i'x гранично)' 
су купно)' eapmocmi». 

2) Звгг виконавчого органу про результати фшансово-господарськоТ д1яльносл Товариства 
за 2016 piK. 

Проект ршення по даному питанию: 
«2. Затвердити 3eim Генерального директора про результати ф1нансово-господарсько)' 
д1яльност1 Товариства за 2016 рю>. 

3) Звгг НаглядовоТ ради Товариства за 2016 piK. 
Проект ршення по даному питанию: 

«3. Затвердити 3eim Наглядово)'ради Товариства за 2016 р'\к». 
4) Затвердження р1чноТ фшансовоУ звггносгп Товариства за 2016 piK. 
Проект ршення по даному питанию: 

«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року (Форма № 1), 3eim про 
ф'мансов! результати за 2016 piK (Форма № 2), 3eim про рух грошових кошт'ю за 2016 piK 



(Форма № 3), 3eim про власний каштал за 2016 piK (Форма № 4), ПримШи до P'NHOI 
фшансовоТ3eimH0cmiза 2016 р'ж». 

5) Визначення порядку розподшу прибутку за результатами дтльност ! Товариства у 2016 pouj. 
Прийняття ршення про виплату дивщещцв, затвердження po3Mipy дивщенд1в за простими 
акц1ями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивщенд1в. 

Проект ршення по даному питанию: 
«5.1. Затвердити наступний порядок розподту прибутку, отриманого Товариством у 2016 
р о ф в сум'1 2 218 887 941,94 (два мтьярди deicmi вЫмнадцять мтьйошв вю'шсот вюмдесят 
ciM тисяч дев'ятсот сорок одна гривня дев'яносто чотири копшки) гривень: 
- 1 665 ООО 000,00 (один мтьярд uiicmcom шютдесят п'ять мтьйон1в гривень нуль копшок) 
гривень, направити на виплату dueideHdie акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,40327994 гривень на 
1 (одну) просту акцт); 
- 553 887 941,94 (п'ятсот п'ятдесят три мтьйони вШмсот в'ю'шдесят C'IM тисяч дев'ятсот 
сорок одна гривня дев'яносто чотири копшки) гривень залишити нерозподтеними. 
5.2. Визначити, що дату складання nepeniKy ос /б , я к / мають право на отримання dueideHdie, 
пopяdoк (у тому числи валюту виплати dueideHdie aKU,ioHepaM-Hepe3udeHmaM) та строк fx 
виплати встановлюе Haгляdoвa pada ПРАТ «ЦГЗК». 
5.3. Встановити, що виплата dueideHdie щodo всього випуску акцш Товариства повинна 
зdiйcнювamucя 6e3nocepedHbo акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК». 

6) Затвердження Статуту Товариства у новш редакцм. 
Проект ршення по даному питанию: 

«6.1. 3ameepdumu Статут Товариства у новш редакц / / . 
6.2. Доручити Голов! та Секретарю Загальних 36opie nidnucamu Статут Товариства у новш 

редакц /л 
6.3. Уповноважити Гэнерального dupeKmopa Товариства або особу, що виконуе його обов'язки, 

за власним po3cydoM визначити ос/б, я к / 6ydymb вчиняти dii, пов'язаш з depжaвнoю реестрафю 
Статуту Товариства у новш pedaKU)i». 

7) Попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, у тому числ1 щодо яких е 
заштересовашсть, яю' можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведения Загальних збор1в акцюнер1в, i3 зазначенням характеру правочишв та Тх 
гранично'! сукупноТ вартост!. 

Проект ршення по даному питанию: 
«7.1. На nidcmaei ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш 
товариства» Hadamu пoпepedню 3zody на вчинення Товариством значних правочишв, у тому 
числ'1 щodo яких с заштересовашсть, ринкова вартють майна, po6im або послуг чи сума 
KOLumie, що с Тх п р е д м е т о м , становить eid 10 eidcomKie eapmocmi aKmueie за даними р/'чноТ 

• фшансовоТ 3eimHocmi Товариства за 2016 piK, яю вчинятимуться Товариством у xodi його 
поточноТ zocnodapcbKo'T diяльнocmi протягом 1 (odHozo) року з dня пpoвedeння цих Загальних 
збор'ю акцюнер'ю, а саме: 
7.1.1. yклadaння Товариством правочишв з Приватною компашею з обмеженою 
вidпoвidaльнicmю Метшвест Б. В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реестрацшний номер 24321697) (Hadani - Мет'твест Б.В.) та юpuduчнuмu особами, 
пов'язаними eidHOCuHaMu контролю з Меттвест Б.В. щodo надання або отримання послуг, 
виконання po6im, nepeda4i або отримання в управлшня eydb-яким способом основних фoнdiв 
(3aco6ie), пpudбaння або в'^чуження оборотних (включно щodo реал1заци 3ani3opydHO'i 
сировини) i необоротних aKmueie, ком'юн, Kpedumie, aKpedumueie, позик, фшансово'Т donoMozu, 
поруки (гарантп), застави та шших правочишв щodo забезпечення виконання зобов'язань 
граничною варт'ютю на кожен правочин, яка екв/'валентна 616 480 000,00 (uiicmcom 
uiicmHad^mb мтьйон1в чотириста вiciмdecяm тисяч) doлapiв США за офщшним курсом НБУ 
на damy вчинення правочину; 
7.2. Гранична су куп на вартють ycix правочишв, вказаних в пункт'\ 7.1.1. цього р'\шення, не 
повинна перевищувати 877 790 000,00 (eiciMcom свесят C'IM мтьйошв с/'мсот dee^HOcmo 
тисяч) donapie США. 
7.3. Уповноважити Генерального dupeKmopa Товариства або особу, що виконуе його 
обов'язки, або iHuiy особу, уповноважену на це doвipeнicmю, вudaнoю Генеральним 
dupeKmopoM Товариства, протягом 1 (odnozo) року з damu пpoвedeння цих Загальних збор'ю 
зdiйcнювamu eci Heo6xidHi dTf щodo вчинення eid iMeHi Товариства правочишв, вказаних в 
пункт1 7.1.1. цього р1шення, за умови dompuмaння пункту 7.2. цього р1шення та з безумовним 
dompuмaнням вимог «npo^dypu зamвepdжeння значних правочишв», що зamвepdжeнa 
Р1шенням № 80 HaгляdoвoTpadu Товариства eid 04.07.2013 року. 
7.4. Для yклadeння та виконання значних правочишв, у тому 4ucni щodo яких е 
заштересовашсть, на вчинення яких бупо nadaHo 3zody Загальними зборами акцюнер'ю 



Товариства eidnoeidHO до пункту 7.1.1., не вимагаеться прийняття будь-якого наступного 
р!шення Загальними зборами акцюнер1в, Наглядовою радою або шшим органом управлмня 
Товариства». 

Основы показники фшансово-господарськоТ д1яльносл шдприемства (тис. грн.) 

Найменування показника 
Пер1од 

Найменування показника Звггний 
2016 р. 

Попереднш 
2015 р. 

Усього актив1в 12 615 388 7431 115 
Основы засоби 5 094 567 1 035 577 
Довгостроков1 фЫансов1 швестици 139 139 
Запаси 339 871 204 539 
Сумарна дебнорська заборгованють 6195 116 5 053 784 
Грошов1 кошти та Тх екв!валенти 219 203 344 243 
Нерозподтений прибуток 2 874 483 5 513 506 
Власний каттап 6 007 569 6 313 930 
Статутний каттал 296 635 296 635 
Довгостроков1 зобов'язання 757 079 409 722 
Потом Hi зобов'язання 5 850 740 707 463 
Чистий прибуток (збиток) 2 218 888 697 259 
CepeflHbopiMHa юлькють акц1й (шт.) 1 186 521 531 1 186 540 000 
Юлькють власних акцш, викуплених протягом nepiofly (шт.) 34 052 -
Загальна сума кошлв, витрачених на викуп власних акцш 
протягом перюду 149 -

Чисельнють прац1вниюв на кшець nepiofly (oci6) 4 747 4 837 
Для реестраци акцюнерам необхщно мати при co6i паспорт, а представникам акцюнер1в -

паспорт та дов1ренють на право участ1 та голосування на Загальних зборах, оформлену вщповщно 
до вимог чинного законодавства УкраТни. 

Акцюнери можуть ознайомитися з документами, необхщними для прийняття pimeHb з питань 
порядку денного Загальних 36op iB , особисто або через уповноваженого представника до дати 
проведения Загальних збор1в за адресою: 50066, Дншропетровська обл., м. Кривий Pir, управлшня 
ПРАТ «ЦГЗК», кабшет 215, юридичний вщдт, з понедтка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за 
винятком неробочих та святкових дыв, а також у день проведения Загальних 3 6 o p i e - за мюцем Тх 
проведения. Акцюнери (Тх представники) при co6i повинн1 мати документ, що посвщчуе особу, 
належно оформлену дов1ренють та документ, що пщтверджуе право власносл на npocTi iMeHHi 
акцм Товариства. Посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок ознайомлення акцюнер1в 
з документами - керюник напрямку з управлшня корпоративними правами юридичного вщдту 
Бондаренко Тетяна Вадим1вна. 

KpiM того, звертаемо Вашу увагу, що вщповщно до пункту 10 роздту VI Закону УкраТни «Про 
депозитарну систему УкраТни» власник цшних nanepiB зобов'язаний звернутися до обраноТ 
ем1тентом депозитарноТ установи та укласти з нею догов1р про обслуговування рахунка в цшних 
паперах вщ власного iMeHi або здшснити переказ прав на цшы папери на свш рахунок в цшних 
паперах, вщкритий в шшш депозитарий установк 

У pa3i якщо Ви як власник цшних nanepiB протягом одного року з дня набрання чинносл цим 
Законом не уклали з обраною емггентом депозитарною установою floroeip про обслуговування 
рахунка в цшних паперах вщ власного iMeHi або не здшснили переказ належних Вам прав на цшн1 
папери на свш рахунок у цшних паперах, вщкритий в шшш депозитарий установ1, Bami LiiHHi 
папери не будуть BpaxoBaHi при визначенн1 кворуму та при голосуванж на Загальних зборах 
awjjoHepiB. Обмеження щодо врахування цшних nanepiB при визначены кворуму та при 
голосуваны в органах емнента встановлюються депозитарною установою в систем! 
депозитарного обл^у. 

Телефони для довщок Товариства: (056) 410-53-14. 
Телефони для довщок депозитарноТ установи ТОВ «ОБ'ОДНАНА РЕеСТРАЦ1ЙНА 

КОМПАН1Я»: (050) 425-00-78. 
Адреса веб-сайту, на якому розмщено (нформер^о^-^е^ехтами р1шень щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного: http^radtr^I^nv^wplding.corn/ru/about/info. 

Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК» Д.В. Шевчик 


