ПУБЛИКЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ Г1РНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЫШЙ КОМБИНАТ» (дал! - Товариство)
Одентифжацшний код 00190977; мюцезнаходження: м. Кривий Р!Г, Дншропетровська обл., УкраУна, 50066)
повщомляе про проведения р!чних Загальних збор!в акцюнер!в.
Дата та час проведения р1чних Загальних збор!в: «31» березня 2014 року об 11.00 годин!.
Мюце проведения р!чних Загальних збор!в: 50053, Дн1пропетровська обл., м!сто Кривий Р!г, вулиця
Мусоргського, будинок 19, Палац культури ЦГЗК, театральний зал.
Час початку реестрацй учаснишв р!чних Загальних збор!в: «31» березня 2014 року о 09.00 годин!.
Час закшчення реестращУ учасниюв рхчних Загальних збор!в: «31» березня 2014 року об 11.00 годин!.
Мкще реестрацн учасниюв р!чних Загальних збор!в: 50053, Дншропетровська обл., м!сто Кривий Р!г, вулиця
Мусоргського, будинок 19, Палац культури ЦГЗК, фойе першого поверху.
Дата складення перелжу акцюнер!в, як! мають право на участь у р!чних Загальних зборах акцюнерхв «25» березня 2014 року станом на 24-00 годину.
Перелж питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання л!ЧильноУ комгсп та затвердження регламенту Загальних збор1в акцюнер!в Товариства.
2. Звгг виконавчого органу про результати фшансово-господарськоУ д1яльност1 Товариства за 2013 рж.
3. Зв!т НаглядовоУ ради Товариства за 2013 рщ.
4. Затвердження р1чноУ фшансовоУ звггноеп Товариства за 2013 рш.
5. Визначення порядку розподшу прибутку за результатами д!яльност! Товариства у 2013 рощ.
6. Внесения та затвердження змш до Статуту Товариства.
7. Попередне схвалення значних правочишв, як! можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дня проведения Загальних збор!в акцюнер!в, 1з зазначенням характеру правочин!в та Тх гранично!
сукупно'1 вартост!.
8. Вчинення Товариством правочин!в, щодо яких е заштересованють.
Для реестрац!Т акщонерам необхщно мати при соб! паспорт, а представникам акцюнер1в - паспорт та
дов!решсть на право участ! та голосування на Загальних зборах, оформлену вщповщно до вимог чинного
законодавства УкраУни.
Акц1онери можуть ознайомитися з документами, необхщними для прийняття р!шень з питань порядку
денного Загальних збор1в, особисто або через уповноваженого представника до дати проведения Загальних
зборгв за адресою: 50066, Днтропетровська обл., м. Кривий Р1г, управлшня ПАТ «ЦГЗК» кабинет 215,
корпоративний вщдщ, з понедшка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових дшв, а
також у день проведения Загальних збор!в - за мюцем Ух проведения. Акцюнери (Ух представники) при соб!
повинш мати документ, що посвщчуе особу, належно оформлену дов{рен1сть та документ, що пщтверджуе
право власност! на прост! 1менн1 акц1У Товариства. Посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок
ознайомлення акцюнер!в з документами - начальник корпоративного вщдшу управл!ння Бондаренко Тетяна
Вадим1вна.
Основн! показники фшансово-господарськоТ д!яльност! ПАТ «ЦГЗК»
(основна д!яльн!сть)
тис, грн.
Пер!од
Найменування показника
ЗВ1ТНИЙ
попереднш
7 422 222
Усього актив!в
7 820 606
Основн! засоби
4 922 603
3 147577
552
Довгостроков! ф!нансов1 1нвестиц!1
139
Запаси
209 939
188 176
Сумарна деб!торська заборгованхсть
1 934218
3 567 149
Грошов! кошти та Ух екв!валенти
128325
49261
Нерозпод1лений прибуток
3 448 877
1637183
Власний каштал
3 370 779
6 750 824
292 953
292 953
Статутний кап!тал
Довгостроков! зобов'язання
80
119975
Поточш зобов'язання
477 192
3639957
Е
1 574 924
777 583
Чистий прибуток (збиток)
<5^ ^^^??%К
1 170437737 1 171 269005
Середньор!чна к1льк1сть акщй (шт.)/>
, "^1^^
К1льк1сть власних акц!й, викуплени* протягом пер!оду (шт.)
2 104559
1 023 155
Загальна сума коитв, витрачених^а викуп власних акщй протягом пер!оду
15272
8284
4914
Чисельн1сть прац!вник!в на кшець перюду (ос^б)'^'" /1'Ш/—,
4998
056)410-72-00,410-72-19.
Генеральний директор ПАТ «ЦГЗЗ
Р
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