ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЫНИЙ КОМБ1НАТ» (дал! - «Товариство»)
(!дентиф!кац!йний код 00190977; мюцезнаходження: м.Кривий Р!г, Днтропетровська обл.,
УкраТна, 50066) повщомляе про проведения р!чних Загальних збор!в акц!онер!в.
Дата та час проведения р!чних Загальних збор!в: «27» квггня 2016 року об 11.00 годин!.
Мюце проведения р!чних Загальних збор!в: 50053, Днтропетровська обл., мюто Кривий Р1г, вулиця
Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», театральний зал.
Час початку реестрацм учасниюв р!чних Загальних збор!в: «27» квггня 2016 року о 09.00 годин!.
Час заюнчення реестрацм учасниюв р!чних Загальних збор!в: «27» квггня 2016 року о 10.45 годин!.
М!сце реестрацм' учасниюв р!чних Загальних збор!в: 50053, Дн!пропетровська обл., мюто Кривий Р!г,
вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», фойе першого поверху.
Дата складення перел!ку акц!онер!в, як! мають право на участь у р!чних Загальних зборах акц!онер!в
«21» квггня 2016 року станом на 24-00 годину.
Перел!к питань. що виносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання л!чильноТ комюм та затвердження регламенту Загальних збор!в акц!онер!в
Товариства.
2) Зв!т виконавчого органу про результати ф!нансово-господарськоТ д!яльност! Товариства за
2015 р!к.
3) Зв!т НаглядовоТ ради Товариства за 2015 р!к.
4) Затвердження р!чноТ ф!нансовоТ зв!тност! Товариства за 2015 р!к.
5) Визначення порядку розподту прибутку за результатами д!яльност! Товариства у 2015 роц!.
6) Зм!на типу та найменування Товариства.
7) Припинення повноважень члена НаглядовоТ ради Товариства.
8) Встановлення кшькюного складу НаглядовоТ ради Товариства.
9) Обрання персонального складу НаглядовоТ ради Товариства.
10) Затвердження умов цив!льно-правових договор!в, що укладатимуться з членами
НаглядовоТ ради, встановлення розм!ру Тх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважуеться на
пщписання договор!в з членами НаглядовоТ ради.
11) Затвердження Статуту Товариства у нов!й редакцм.
12) Попередне схвалення значних правочин!в, як! можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведения Загальних збор!в акц!онер!в, !з зазначенням характеру правочин!в та
Тх граничноТ сукупно'Г вартост!
13) Прийняття р!шення про вчинення правочин!в, як! можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведения Загальних збор!в акцюнер!в, щодо яких е за!нтересован!сть.
Для реестрацм акцюнерам необхщно мати при соб! паспорт, а представникам акц!онер!в паспорт та дов(рен1'сть на право участ! та голосування на Загальних зборах, оформлену вщповщно
до вимог чинного законодавства УкраТни.
Акцюнери можуть ознайомитися з документами, необхщними для прийняття р!шень з питань
порядку денного Загальних збор!в, особисто або через уповноваженого представника до дати
проведения Загальних збор!в за адресою: 50066, Дн!пропетровська обл., м. Кривий Р!г, управл!ння
ПАТ «ЦГЗК», каб!нет 215, юридичний в!дд!л, з понедтка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком
неробочих та святкових дн!в, а також у день проведения Загальних збор!в - за мюцем Тх
проведения. Акцюнери (Тх представники) при соб! повинн! мати документ, що посвщчуе особу,
належно оформлену дов1рен!сть та документ, що пщтверджуе право власност! на прост! !менн! акцм
Товариства. Посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок ознайомлення акц!онер!в з
документами - начальник бюро з управл!ння корпоративними правами юридичного вщдшу
Бондаренко Тетяна Вадим!вна.
Кр!м того, звертаемо Вашу увагу, що вщповщно до пункту 10 роздту VI Закону УкраТни «Про
депозитарну систему УкраТни» власник ц!нних папер!в зобов'язаний звернутися до обраноТ
емггентом депозитарноТ установи та укласти з нею догов!р про обслуговування рахунка в ц!нних
паперах вщ гласного !мен! або зд!йснити переказ прав на ц!нн! папери на св!й рахунок в ц!нних
паперах, вщкритий в !нш!й депозитарн!й установ!.
У раз(, якщо Ви як власник ц!нних папер!в протягом одного року з дня набрання чинност! цим
Законом не уклали з обраною ем!тентом депозитарною установою догов!р про обслуговування
рахунка в ц!нних паперах вщ власного 1мен! або не зд!йснили переказ належних Вам прав на ц!нн!
папери на св!й рахунок у ц!нних паперах, вщкритий в !нш!й депозитарий установ!, Ваш! ц!нн! папери

не будуть врахован! при визначенн! кворуму та при голосуванн! на Загальних зборах акцюнер!в.
Обмеження щодо врахування ц!нних папер!в при визначенн! кворуму та при голосуванн! в органах
ем1тента встановлюються депозитарною установою в систем! депозитарного обл!ку.
Основы показники фЫансово-господарськоТ д1яльност1 ПАТ «ЦГЗК»
(основна д!яльнють)
тис, грн.
Пер1од
Найменування показника
звпгний
попередн!й
УСЬОГО ЭКТИВ1В
7431 115
6 571 459
Основн! засоби
954 782
1 035 577
Довгостроков! фЫансов! 1нвестицм
139
139
Запаси
282215
204 539
Сумарна деб!торська заборгованють
5 053 784
4 343 696
Грошов! кошти та Ух екв1валенти
37377
344 243
Нерозподшений прибуток
5513506
4 753 940
Власний каппгал
6313930
5 582 609
Статутний кап1тал
296 635
296 635
Довгостроков! зобов'язання
409 722
409 725
Поточи! зобов'язання
707 463
579 125
Чистий прибуток (збиток)
697 259
767 853
Середньор!чна юльюсть акц!й (шт.)
1 186540000 1 172785200
Ктьюсть власних акц!й, викуплених протягом пер!оду (шт.)
Загальна сума кошт!в, витрачених на викуп власних акц!й
протягом перюду
Чисельнють прац!вниюв на юнець перюду (ос!б)
4837
4963
Телефони для довщок Товариства: (056) 410-72-00, 410-72-19, 410-53-14.
Телефони для довщок депозитарноТ установи ТОВ «ОБ'бДНАНА РЕ6СТРАЦ1ЙНА КОМПАНИЯ»:
(050) 425-00-78.

Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК

Д.В.Шевчик
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