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

(1дентиф|кац1йний код 00190977; мюцезнаходження: м. Кривий Р!г, Дн!пропетровська обл.,
УкраТна, 50066) повщомляе

про проведения позачергових Загальних збор!в акцюнер!в.
Дата та час проведения позачергових Загальних збор!в: «21» грудня 2016 року об 11.00 годин!.
Мюце проведения позачергових Загальних збор!в: 50053, Дшпропетровська обл., м!сто Кривий
Р!г, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», мал и и зал.
Час початку реестрацм учасниюв позачергових Загальних збор!в: «21» грудня 2016 року о 09.00
годин!.
Час заюнчення реестрацм учасниюв позачергових Загальних збор!в: «21» грудня 2016 року о
10.45 годин!.
Мюце реестрацм' учасниюв позачергових Загальних збор!в: 50053, Днтропетровська обл., м!сто
Кривий Р!г, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», фойе малого
залу (другий поверх).
Дата складення перел!ку акцюнер!в, яю мають право на участь у позачергових Загальних зборах
акцюнер1в - «15» грудня 2016 року станом на 24-00 годину.
Адреса власного веб-сайту, на якому розмщена 1нформац1я з проектом р!шень щодо кожного з
питань, включенихдо порядку денного: пКр://сдо!<.тейпуе8{по1с11пд.сот/ги/аЬои1/тГо.

Перел!к питань. що виносяться на голосування (порядок денний):
1 Обрання л!чильноТ ком!с!'Г та затвердження регламенту Загальних збор!в акц!онер1в

Товариства.
Проект р!шення з питания №1 порядку денного:
«1.1. Обрати Л!чильну ком!с!ю Загальних збор!в акц!онер!в Товариства у склад!:

Голова Шчильно'1 ком/сн: Лисенко Св!тлана Олександр!вна;
Члени Л!чильно1 ком!сн: Бондар Ал!на В!тал!Твна; ,

Кузевич Ольга Антон!вна;
Троф!мова Валентина Васил!вна.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних збор/'е акц!онер!в Товариства:
час для виступ!в з питания порядку денного -до 15 хвилин;
час для в!дпов!д! на запитання до допов!дача - до 5 хвилин.

Запитання до допов!дача та пропозицн акцюнер1в щодо виступу подаються до Секретаря
ттьки в письмов!й форм! ! лише з питания порядку денного, яке розглядаеться. Анон!мн!
запитання не розглядаються.
1.3. Питания порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Обрання л!чильно'1 ком!сн та затвердження регламенту Загальних збор!в акцюнер!в
Товариства.
2) Визначення порядку розподту прибутку за результатами д!яльност! Товариства у 2014

роц!, 2015 роц! та частини нерозподтеного прибутку Товариства минулих рок!в до
2014 року. Прийняття р/шення про ей плату див!денд/в, затвердження розм!ру
див!денд!в за простими акц1ями Товариства, а також визначення строку, порядку та
способу виплати див!денд!в.»

2. Визначення порядку розподту прибутку за результатами д!яльност1 Товариства у 2014
роц!, 2015 роц! та частини нерозподтеного прибутку Товариства минулих рок!в до 2014
року. Прийняття р!шення про виплату дивщенд!в, затвердження розм!ру див!денд!в за
простими акц!ями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати
див!денд!в.
Проект р!шення з питания №2 порядку денного:
«2.1. Затвердити наступний порядок розподту нерозподтеного прибутку Товариства минулих
рок!в:

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розлф/ 3448875000,00
гривень (три мтьярди чотириста сорок е/с/'м м!льйон!в в/с!мсот с!мдесят п'ять тисяч
гривень 00 коп!йок) (2,906749 гривень на 1 (одну) акц!ю);
- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 роц!, в розлф/ 767 854 000,00 гривень
(с!мсот ш!стдесят с!м м!льйон!в в!с!мсот п'ятдесят чотири тисяч! гривень 00 кот'йок)
(0,647156 гривень на 1 (одну) акц1ю);
- частину прибутку, отриманого Товариством у 2015 роц!, в розм!р! 697 258 000,00 гривень
(ш!стсот дев'яносто с!м мтьйон!в дв!ст! п'ятдесят е/сш тисяч гривень 00 копшок) (0,587656
гривень на 1 (одну) акц!ю)

направити на виплату див!денд!в акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК». Всього, таким чином, акцюнерам
ПРАТ «ЦГЗК» зг!дно цього р!шення розподтяеться чистий прибуток у загальному розлф/
4913987000,00 гривень (чотири мтьярди дев'ятсот тринадцять мтьйон!в дев'ятсот



вюмдесят с/'м тисяч гривень 00 коп!йок). На 1 (одну) просту акц!ю нараховуеться сума
див!денд1в у розлф/ 4,141561 грн. (чотири гривн! 14,1561 коп!йки).
2.2. Визначити, що дату складення перел/ку ос/б, я/с/ мають право на отримання див1денд1в,
порядок (в тому числ!, валюту виплати див1денд1в акцюнерам - нерезидентам) та строк /х
виплати встановлюе Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».
2.3. Встановити, що виплата див/денд/в щодо всього выпуску акцш Товариства повинна
здЮснюватися безпосередньо акцюнерам ПРАТ «ЦГЗК».»

Для реестрацп акцюнерам необхщно мати при соб! паспорт, а представникам акцюнер!в -
паспорт та дов!ренють 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, Днтропетровська обл., м. Кривий Р!г, управл!ння
ПРАТ «ЦГЗК», каб!нет 214, юридичний вщд!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 дов!ренють та документ, що пщтверджуе право власност! на прост! !менн!
акцм Товариства. Посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок ознаиомлення акц!онер!в
з документами - начальник бюро з управлшня корпоративними правами юридичного вщдту
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 власного !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 емггентом депозитарною установок) догов!р про обслуговування
рахунка в ц!нних паперах вщ власного !мен! або не зд!йснили переказ належних Вам прав на ц!нж
папери на св!й рахунок у ц!нних паперах, вщкритий в !нш!й депозитарн!й установ!, Ваш! ц!нн!
папери не будуть врахован! при визначенн! кворуму та при голосуванн! на Загальних зборах
акц1онер1в. Обмеження щодо врахування ц!нних папер!в при визначенн! кворуму та при
голосуванн! в органах ем!тента встановлюються депозитарною установою в систем!
депозитарного обл!ку.

Телефони для довщок Товариства: (056) 410-53-14.
Телефони для довщок депозитарноТ установи ТОВ «ОБ'СДНАНА РЕССТРАЦ1ЙНА

КОМПАН1Я»: (050)425-00-78.

Генеральний директор ПРАТ « Д.В.Шевчик


