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позачергових загальних зборiв ак:цiонерiв
Публiчного ак:цiонерного товариства
«Алчевськ:ий металургiйний к:омбiнат»
MicTOАлчевськ

31 сiчня 2014 року

Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв: 31 сiчня 2014 року
Вид зборiв - позачерговi.
Час початку зборiв - 1500год., час закiнчення зборiв - 1550год.,
мiсце проведення зборiв: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. KipoBa, 19, Палац культури
«Хiмiю)
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь узагальних
24 год. 27.01.2014 р.

зборах, складений станом на

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах: 9 095 осiб.
В позачергових загальних зборах акцiонерiв приймають участь 40 акцiонерiв та
представникiв акцiонерiв, яким належать 24 817 234 923 акцiй (голосiв), що вiдповiдно до
Статуту Товариства становить 96,28318 % (BiдcOTKiB)Biд загальноi кiлькостi голосуючих
акцiЙ.
Кворум загальних зборiв: присутнi акцiонери Товариства, якi володiють у сукупностi
24 817 234 923 штук простих iменних акцiй, що становить 96,28318 % вiд загально"i кiлькостi
голосуючих акцiЙ. Кворум досягнуто, збори вважаються правомочними. Загальнi збори
Товариства повноважнi приймати Bci рiшення згiдно з порядком денним.
Голова та секретар зборiв призначенi
засiдання N29/20 13 вiд 26.12.2013 р.:

Наглядовою

радою

Товариства,

протокол

голова зборiв - Шевельдiн Борис МиколаЙович.
секретар зборiв - Рудковська Iрина Валентинiвна.
Ре€страцiйна комiciя призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засiдання
N2 9/2013 вiд 26.12.2013 р.:
голова KOMici"i- Купових Олександр Володимирович, члени KOMici"i:Халiна Тетяна
Олександрiвна, Павлова Дар' я Олександрiвна, Павлюк Олена Олександрiвна, Зубова Людмила
IBaHiBHa, Розовенко Олена Cepri"iBHa, Макогон Алла Олександрiвна, Нестеренко Тетяна
CeMeHiBHa,Левченко Свiтлана Олександрiвна, Посунько IHHaВолодимирiвна.
Лiчильна комiсiя (обрана загальними зборами): голова KOMici"i- Купових Олександр
Володимирович, члени KOMici'i:Халiна Тетяна Олександрiвна, Павлова Дар'я Олександрiвна,
Павлюк Олена Олександрiвна, Зубова Людмила IBaHiBHa,Розовенко Олена Cepri'iBHa, Макогон
Алла Олександрiвна, Нестеренко Тетяна CeMeHiBHa, Левченко Свiтлана Олександрiвна,
Посунько IHHaВолодимирiвна.
Порядок голосування на загальних зборах: голосування з питань порядку денного
проходить за принципом «1 акцiя - 1 голос» бюлетенями, отриманими при pe€CTpaцй.
Перелiк питань, що виносяться на голосування:
1. Вибори лiчильно'i KOMici!.
2. Про схвалення додатково! угоди N27 вiд 28 листопада 2013 р. до договору позики про
збiльшення на 636 855 571, 66 дол. США (до 2 136 855 571, 66 дол. США) лiмiту за

договором позики б/н вiд 27 грудня 2011 р., укладеному мiж Товариством i Компанiею
Margit Holding Limited.
3. Про схвалення додаТКОВОlугоди И22 вiд 28 листопада 2013 р. про збiльшення до 2
690000000,00. дол. США лiмiту договiрного списання за договором И215-94/18-3548/11
про договiрне списания засобiв вiд 29 грудня 2011 р., укладеному мiж Товариством,
Компанiею Margit Holding Limited i Публiчним акцiонерним товариством "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк".
РОЗГ ЛЯД ПИТ АНЬ ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

з пuтання м! 1.' « Вибори лiчИльНОlKOMicil»
Слухали:
голову зборiв Шевельдiна Бориса Миколайовича, який запропонував
проголосувати за проект рiшення, затверджений Наглядовою радою ПА Т «Алчевський
металургiйний комбiнат» (протокол засiдання И2 9/2013 вiд 26.12.2013 р.): обрати лiчильну
комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат»
у наступному склаДl:
голова KOMicil - Купових Олександр Володимирович, члени KOMicil:Халiна Тетяна
Олександрiвна, Павлова Дар' я Олександрiвна, Павлюк Олена Олександрiвна, Зубова Людмила
IBaHiBHa, Розовенко Олена СеРГi1вна, Макогон Алла Олександрiвна, Нестеренко Тетя на
CeMeHiBHa,Левченко Свiтлана Олександрiвна,.Посунько IHHaВолодимирiвна.
Заперечень не надiЙшло.
Голосували

бюлетенем

М 1.

17iдсумкuголосування.'
"ЗА" - 24817061 870 голосiв, 99,9993% вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - О голосiв, 0,0000 % вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 5 053 голосiв, 0,0000% вiд загалЬНОlкiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Не голосували - 168 000 голосiв, 0,0007% вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiЙ.
Рiшення, прийняте загаЛЫIИМИ зборами:
Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Алчевський металургiйний комбiнат» у наступному складi: Купових
Олександр Володимирович, члени KOMici1:Халiна Тетяна Олександрiвна, Павлова Дар'я
Олександрiвна, Павлюк Олена Олександрiвна, Зубова Людмила IBaHiBHa, Розовенко Олена
CeprilBHa, Макогон Алла Олександрiвна, Нестеренко Тетяна CeMeHiBHa, Левченко Свiтлана
Олександрiвна, Посунько IHHaВолодимирiвна.

з другого питання.' «Про схвалення додаТКОВОlугоди И27 вiд 28 листопада 2013 р. до договору
позики про збiльшення на 636 855 571,66 дол. США (до 2 136 855 571,66 дол. США) лiмiту за
договором позики б/н вiд 27 грудня 2011 р., укладеному мiж Товариством i Компанiею Margit
Holding Limited.».
Слухали: заступника начальника юридичного вiддiлу ПАТ «Алчевський металургiйний
комбiнат» Купових Олександра Володимировича, який повiдомив наступне.
Рiшення про отримання позики прийняте Наглядовою радою Товариства 27 грудня 2011
року (протокол засiдання НаГЛЯДОВОl
ради И2 36 вiд 27 грудня 2011 року).
27 грудня 2011 року Публiчним акцiонерним товариством «Алчевський металургiйний
комбiнат» (далi Позичальник), на пiдставi рiшення НаГЛЯДОВОlради, був пiдписаний договiр
позики з компанiею «MARGIТ HOLDING LIMIТED» (далi - Позикодавець).
Предмет договору:
грошовi кошти в iноземнiй валютi. Позикодавець
надас
Позичальниковi
позику у розмiрi 865 000 000 (BiciMCOTшicтдесят п'ять мiльйонiв) доларiв
США, строком до 28 грудня 2016 року, в порядку i на умовах передбачених договором.
Додатковою угодою И27 вiд 28.11.2013р. лiмiт за кредитним договором збiльшений до 2
136855 571,66 (двох мiльярдiв ста тридцяти шести мiльйонiв восьмисот п'ятдесяти п'яти тисяч
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п'ятисот сiмдесяти одного долара США 66 центiв). Iншi умови позики залишилися без змiн.
Нагадаю.
Вид позики: процентна.
Процентна ставка: 5,125% рiчних.
Порядок отримання грошових коштiв: частями на вимогу Позичальника (у будьякому виглядi) якi в цiлому складають суму 2 136 855 571, 66 (два мiльярди сто тридцять шiсть
мiльйонiв BiciMCOTп'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сiмдесят один долар США 66 центiв).
Iнформацiя BiдHOCHO
мети використання засобiв позики: позика призначаеться для
фiнансування фiнансово-господарсько! дiяльностi.
Умови повернення позики: Позичальник зобов'язаний повернути позику в повному
об'емi до 28 грудня 2016 pqKY. Позичальник може достроково повернути усю позику або i"i
частину. Платежi в погашення позики, а також за сплату вiдсоткiв здiйснюватимуться шляхом
перерахування коштiв на банкiвський рахунок Позикодавця.
Вид запоруки: спосiб забезпечення позики вiдсутнiЙ.
Iнформацiя
про
Позикодавця:
Компанiя
"MARGIТ
HOLDING
LIMIТED"
зареестрована за законодавством
Кiпру, пiд Реестрацiйним Номером НЕ 146866, мае
Зареестрований офiс за адресою: Ioanni Stylianou, 6, 2nd floor, Flat/Office 202, 2003, Nicosia,
Cyprus. У Позикодавця вiдсутнiй код ЕДРПОУ, оскiльки ця компанiя енерезидентом Укра!ни i
не може бути зареестрована в €диному Державному PeecTpi Пiдприемств i Органiзацiй
Укра!ни.
Дата зарахування засобiв на поточний рахунок (останнiй транш): 16 грудня 2013 року.
Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання N2 9/2013 вiд 26.12.2013 р.)
затверджений наступний проект рiшення з цього питання:
1.
Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду N27 дО
договору позики б/н з Компанiею Margit Holdings Limited вiд 27 грудня 2011 року, що
передбачае збiльшення лiмiту позики на 636855 571,66 дол. США (до 2 млрд. 136 млн. 855 тис.
571,66 дол. США).
2.
Пiдтвердити повноваження Генерального директора Товариства на пiдписання
вiд iMeHiТовариства вказано! додатково! угоди до договору позики з Компанiею Margit Holding
Limited".
Голосували бюлетенем М 2.
Пiдсумкu голосування:
"ЗА" - 24778610456
голосiв, 99,8444% вiд загально! кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - 38451 414 голосiв, 0,1549% вiд загально! кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, 0,0000% вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Не голосували - 173 053 голосiв, 0,0007% вiд загалЬНОl кiлькостi голосую чих на зборах акцiЙ.
Рiшеющ прuйняте за2альнuмu зборамu:
1.
Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду N27 дО
договору позики б/н з Компанiею Margit Holdings Limited вiд 27 грудня 2011 року, що
передбачае збiльшення лiмiту позики на 636855 571,66 дол. США (до 2 млрд. 136 млн. 855 тис.
571,66 дол. США).
2.
Пiдтвердити повноваження Генерального директора Товариства на пiдписання
вiд iMeHiТовариства вказаНОl додаТКОВОlугоди до договору позики з Компанiею Margit Holding
Limited".

з

третього пuтання: «Про схвалення додаТКОВОlугоди N22 вiд 28 листопада 2013 р. про
збiльшення до 2 690000000,00.
дол. США лiмiту договiрного списання за договором N21594/18-3548/11 про договiрне списання засобiв вiд 29 грудня 2011 р., укладеному мiж
Товариством, Компанiею Margit Holding Limited i Публiчним акцiонерним товариством
"Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"».
слухали: заступника начальника юридичного вiддiлу ПАТ «Алчевський
комбiнат» Купових Олександра Володимировича, який повiдомив наступне.

металургiйний
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Мiж ПАТ "АМК", Компанi€ю Margit Holding Limited i Публiчним акцiонерним товариством
"Акцiонерний комерцiйний промислово - iнвестицiйний банк" був укладений Договiр Nй 594/18-3548/11 про договiрне списання засобiв вiд 29 грудня 2011 г
28.11.2013 року до вищезгаданого договору було пiдписано додаткову угоду N22, згiдно з
якою сума, яку Компанiя Margit Holding Limited може списати з paXYHKiBкомбiнату для
погашення заборгованостi за Договором позики, збiльшу€ться до 2 690 000 000 (двох мiльярдiв
шестисот дев'яносто мiльйонiв) дол. США.
Цей договiр е забезпеченням виконання зобов'язань комбiнату за кредитним договором б/н
вiд 27.12.2011г. з компанi€ю Margit Holding Limited, тобто, у разi не виконання комбiнатом
своlх зобов'язань по погашенню кредиту i вiдсоткiв по ньому, Margit Holding Limited, може
списувати грошовi кошти' у розмiрi прострочеНОl заборгованостi з paxYHKiB комбiнату,
вiдкритих в ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання
затверджений наступний проект рiшення з цього питання:

N2 9/2013

вiд 26.12.2013

р.)

1) Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду N22 дО
договору N215-94/18-3548/11
про договiрне списання засобiв вiд 29 грудня 2011 р., яке
було укладене 3 Компанi€ю Margit Holdings Limited i ПАТ "Акцiонерний Комерцiйний
Промислово-iнвестицiйний
Банк", згiдно з яким передбачаеться збiльшення до 2 млрд.
690 млн. долл. США лiмiту договiрного списання за вказаним договором.
2) Пiдтвердити повноваження Генерального директора Товариства на пiдписання вiд iMeHi
Товариства додаТКОВОlугоди до договору N215-94/18-3548/11
про договiрне списання
засобiв вiд 29 грудня 2011 р.".
Голосували бюлетенем

м!

З.

"ЗА" - 24778605403
голосiв, 99,8443% вiд загалЬНОlкiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - 38251 168 голосiв, 0,1541 % вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 21 О 352 голосiв, 0,0008% вiд загалЬНОl кiлькостi голосую чих на зборах
акцiй;
Не голосували - 168 000 голосiв, 0,0008% вiд загалЬНОlкiлькостi голосуючих на зборах акцiЙ.
Рiшення, прийняте загальними зборами:
1) Схвалити укладену Товариством 28 листопада 2013 року додаткову угоду N22 дО
договору N215-94/18-3548/11
про договiрне списання засобiв вiд 29 грудня 2011 р., яке
було укладене з Компанi€ю Margit Holdings Limited i ПАТ "Акцiонерний Комерцiйний
Промислово-iнвестицiйний
Банк", згiдно з яким передбача€ться збiльшення до 2 млрд.
690 млн. долл. США лiмiту договiрного списання за вказаним договором.
2) Пiдтвердити повноваження Генерального директора Товариства на пiдписання вiд iMeHi
Товариства додаТКОВОlугоди до договору N215-94/18-3548/11
про договiрне списання
засобiв вiд 29 грудня 2011 р.".

Шевельдiн Б.М.

Рудковська I.B.

Секретар загальних з

М.п.
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