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Вступ 

      Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які 
знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.  
      Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.  
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.  
      ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД” засновано відповідно до указу Президента України “Про 
корпоратизацію підприємств” № 210/93 від 15 червня 1993 року та наказу Міністерства промисловості України № 311 від 25 листопаду 1993 року шляхом 
перетворення державного підприємства “Єнакієвський державний металургійний завод” у відкрите акціонерне товариство і зареєстровано розпорядженням 
виконкому Єнакіївської міської ради № 489/20 від 15.12.93.  
      Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» викладене відповідно до вимог та положень 
Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД».  
      Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов`язків державного підприємства “Єнакієвський державний металургійний завод”.  
      Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промисловості України.  
      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, 
визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.  
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Розділ I. Резюме річної інформації 

       
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить 
не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення 
щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї 
річної інформації. 

      1.2. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «ЄМЗ»  
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00191193  
      Інформація про державну реєстрацію емітента:  
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12681050033000051  
      Дата проведення державної реєстрації: 23.06.2003  
      Місце проведення державної реєстрації: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЄНАКIЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
      Місцезнаходження емітента: пр. Металургiв, буд. 9, м. Єнакієве, Донецька обл. , Україна , 86429  
      Міжміський код та телефон:0625292301  
      Номер факсу:0625253380  
      Веб-сайт емітента:emz.metinvestholding.com  
      Електронна пошта:emz.priemnaya@enakievosteel.com  
      Основні види діяльності емітента.  
      27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів  
      37.10.0 Оброблення металевих вiдходiв та брухту  
      45.21.1 Будівництво будівель  
      51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них  
      51.90.0 Інші види оптової торгівлі  
      74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу  
      55.51.0 Діяльність їдалень  
      85.11.3 Діяльність санаторно-курортних закладів  
      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, 
визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.  
      Публічне акціонерне товариство "Єнакiєвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками 
ЄМЗ, реалізувавши ряд iнвестицiйних проектів, перетворилося на крупного i впливового гравця металургійного ринку України i зайняло міцні позиції на 
світовому ринку товарної заготовки.  
      У квітні на підприємстві створено відокремлений підрозділ - Макіївську Філію ПАТ «ЄМЗ» на базі орендованих основних фондів ПрАТ «ММЗ». Метою 
створення було отримання максимального синергетичного ефекту від централізованого управління двома технологічно пов'язаними активами - макіївські 
прокатні стани на 90% забезпечувалися заготовкою виробництва ЄМЗ. В результаті інтеграції наше підприємство стало виробником з часткою кінцевої готової 
продукції 60% в обсязі товарної. Раніше цей показник не перевищував і 10%.  
      За результатами виробничо-господарської діяльності ПАТ "ЄМЗ" у 2011 році вироблено:  
      - агломерату 1 947,2 тис. т  
      - чавуну 2 342,0 тис. т  
      - сталі (без урахування злитків) 2 556,4 тис. т  
      - товарної продукції 2 731,2 тис. т  
      У порівнянні з 2010 роком темпи зміни обсягів виробництва основних видів продукції в 2011 році склали:  
      - з виробництва агломерату 112,5%;  
      - з виробництва чавуну 108,2%;  
      - з виробництва сталі 106,4%;  
      - з виробництва товарної продукції 109,7%.  
      Структура капіталу на 31.12.2011 р. склала 30281783 тис. грн. в тому числі: власний капітал 372653 тис. грн.; забезпечення наступних витрат i платежів 
211758 тис. грн.; довгострокові зобов'язання 4793839 тис. грн.; поточні зобов'язання 24903157 тис. грн.; доходи майбутніх періодів 376 тис. грн.  
      За результатами діяльності підприємства у 2011 році був отриманий чистий прибуток у розмірі 249 280 тис. грн. В 2010 році чистий збиток складав 778560 
тис. грн.  
      У 2011 році Єнакієвський металургійний завод підтвердив свої гідні позиції в галузі, виступив лідером по освоєнню нових технологій:  
      В жовтні 2011 року була виведена з експлуатації фізично зношена та морально застаріла доменна піч № 4. А замість неї введено комплекс сучасної 
доменної печі № 3 корисним об'ємом 1719 м куб., з проектною продуктивністю 1200 тис. тонн чавуну на рік, з найсучаснішим на Україні комплексом доменної 
печі з модернізованою інфраструктурою, що включає новий турбокомпресорний агрегат ТПД № 6 і блок оборотного водопостачання ТЕЦ ПВС. Ввод нового 
агрегату дозволяє не лише наростити обсяги виробництва, але й скоротити питомі затрати на тонну чавуну та сталі.  
      Протягом 2011 року тривала часткова реалізація великомасштабної і довгострокової програми розвитку ПАТ «ЄМЗ».  
      Основні акценти технологічної стратегії розвитку ПАТ «ЄМЗ» спрямовані на збільшення обсягів виробництва продукції, на підвищення ефективності 
виробництва, а також виконання цільового комплексу заходів, спрямованих на зниження техногенного навантаження, зменшення шкідливих викидів в 
атмосферу - на дотримання строгих екологічних норм.  
      У 2012 році для ПАТ «ЄМЗ» буде продовжуватися реалізація стратегічних проектів, проектів по соціальній сфері, а також проектів, спрямованих на 
поліпшення екологічного фону і підтримки поточного виробництва.  
      Програма капітальних інвестицій на 2012 рік передбачає продовження реалізації таких значимих проектів як:  
      - Інфраструктура будівництва нової повітря-розподільчої установки Air Liquide;  
      - Утилізація відходів металургійного виробництва (відновлення греблі шламонакопичувача);  
      - Реконструкція газовідводящого тракту конвертера №3.  
      Також, в плановому періоді очікується завершення робіт та ввід в експлуатацію проектів, реалізація яких почата раніше: Будівництво електрофільтру за 
обжиговою піччю №1, Реконструкція химводоочистки №1,2, Установка компресора К-1700 в кисневому цеху, Відсічення конвертерного шлаку на конвертерах 
№2 и №3 при випуску плавки з конвертера.  
      На 2012 рік заплановано виконання проектування з основних робіт, направлених на підвищення екологічної безпеки: Відновлення русла ріки Булавін в 
районі шлакових відвалів ЄМЗ та ЄКХЗ зі створенням захисної прибережної полоси; Будівництво систем очищення на водовипусках підприємства в річку 
Булавін; Реконструкція відстійників сірчаних вод; Заміна застарілих систем газоочистки вапняно-вогнетривкого цеху.  
      Реалізація указаних проектів дозволить виконати вимоги природоохоронних заходів, що передбачені Законодавством України, та підвисити показники 
операційної ефективності.  
      Програма розвитку підприємства реалізується в наступних напрямках:  
      - реалізація затверджених стратегічних проектів:  
      Реконструкція доменної печі №3 з модернізацією – промислова експлуатація ДП №3 почата з жовтня 2011 року. На 2012 рік заплановані роботи з наладки 
моделей АСУТП. Реалізація даного проекту дозволить виконати виробничу програму з чавуну на рівні 2,3 млн. тони на рік та знизити питомі витрати з коксу і 
заліза.  
      Будівництво резервної турбовоздуходувки для доменних печей – Запланований строк реалізації даного проекту доводиться на період з 2007 по 2013 роки. 
Від початку реалізації виконана проектно-кошторисна документація, придбано основне устаткування, вибраний виконавець робіт. На 2012 рік заплановано 
виконання будівельно-монтажних робіт, а в 2013 році - виконання пусконалагоджувальних робіт і введення об'єкту в експлуатацію. Реалізація даного проекту 
зрештою дозволить збільшити загальне виробництво сталі по підприємству.  
      - обґрунтування стратегічних проектів:  
      в 2011 році був затверджений перелік пріоритетних для розробки стратегічних проектів: Будівництво установки по вдуванню пиле-вугільного палива, 
Будівництво відділення неперервної розливки сталі, Будівництво нового агломераційного цеху. По даним проектам в 2012 році будуть продовжені роботи з 
попереднього проектування. По проекту «Будівництва установки по вдуванню пиле-вугільного палива» в 2012 році також планується отримати комплексні 
експертизи та прийняти остаточне рішення про його реалізацію.  

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)  
       

Назва показника 2011 2010 2009
1 2 3 4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 13700130 8872303 6127195
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 14746347 10076550 6647032
Валовий прибуток (збиток) -1046217 -1204247 -519837
Інші операційні доходи 25830622 5789568 2417989
Адміністративні витрати 231970 156781 127269
Витрати на збут 266469 78614 83818
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      1.3. Основні фінансові показники господарської діяльності емітента із річної фінансової звітності за звітний рік.  
      Структура капіталу на 31.12.2011 р. склала 30281783 тис. грн. (13472567 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 16809216 тис. грн.), в тому числі:  
      власний капітал 372653 тис. грн. (162225 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 210428 тис. грн.),  
      забезпечення наступних витрат i платежів 211758 тис. грн. (235762 тис. грн. станом на 31.12.2010, зменшення на 24004 тис. грн.),  
      довгострокові зобов'язання 4793839 тис. грн. (2139731 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 2654108 тис. грн.),  
      поточні зобов'язання 24903157 тис. грн. (10934301 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 13968856 тис. грн.),  
      доходи майбутніх періодів 376 тис. грн. (548 тис. грн. станом на 31.12.2010, зменшення на 172 тис. грн.).  
      За результатами діяльності підприємства за 12 місяців 2011 року був отриманий чистий прибуток у розмірі 249280 тис. грн. В 2010 році чистий збиток 
складав 778560 тис. грн.  
      Структура власного капіталу товариства:  
      Статутний капітал станом на 31.12.2010 р. 160898,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 160898,0 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.;  
      Інший додатковий капітал: станом на 31.12.2010 р. 615 398 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 538 744 тис. грн., відхилення -76 654 тис. грн.:  
      Резервний капітал станом на 31.12.2010 р. 40224,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 40224,0 тис. грн., відхилення 0,0 тис. грн.;  
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2010 р. -654295,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. -367213 тис. грн., відхилення +287082 
тис. грн.,  
      Всього власний капітал: станом на 31.12.2010 р. 162225,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 372653 тис. грн., зростання 210428 тис. грн.  
      В продовж всього періоду спостерігається стабільне зростання вартості сировини та паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу є причиною зростання 
витрат на підготовку, виробництво та збут продукції (робіт, послуг).  
      Проте, за останні місяці поточного року темпи зростання цін на металопродукцію трохи випереджають зростання цін на сировинні та паливно-енергетичні 
ресурси.  
      Таким чином, з урахуванням створення Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» і, як слідство, збільшення обсягів реалізації металопродукції, валовий збиток від 
реалізації готової продукції за 12 місяців 2011 року склав 1046217 тис. грн., що на 158030 тис. грн. менш в порівнянні з 2010 роком (1204247 тис. грн.).  

Інші операційні витрати 25424487 5737907 2481894
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) -1138521 -1387981 -794829
     інші доходи 2129658 666726 551107
     інші витрати 508924 219937 781350
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 482213 -941192 -1025072
Податок на прибуток від звичайної діяльності -232933 162632 167946
Чистий прибуток (збиток) 249280 -778560 -857126
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 23.62690 -73.79234 -81.23887
Всього активів, у т.ч. 30281783 13472567 6093408
Оборотні активи 26998590 10566836 4176852
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 203595 85332 40659
Необоротні активи 3179797 2850431 1870289
Всього пасивів, у т.ч. 30281783 13472567 6093408
Зобов`язання 29696996 13074032 5331829
     поточні зобов`язання 24903157 10934301 5331079
     довгострокові зобов`язання 4793839 2139731 750
Забезпечення наступних витрат та платежів 211758 235762 182107
Власний капітал 372653 162225 578821
     статутний капітал 160898 160898 160898
     пайовий капітал - - -
     додатковий вкладений капітал - - -
     інший додатковий капітал 538744 615398 307082
     резервний капітал 40224 40224 40224
     (неоплачений капітал) - - -
     (вилучений капітал) - - -
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -367213 -654295 70617
Розрахункова вартість чистих активів 372653 162225 578821
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Розділ IІ. Фактори ризику 

      2.1. Фактори ризику:  
       
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими: - фактори, які обмежують 
можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів; -
фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента;  
      Відсутня інформація про фактори ризику що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками.  
      Відсутня інформація про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;  
      Стосовно порядку оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на 
розмір прибутку власників цінних паперів: Підпунктом 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що крім випадків, 
передбачених пп. 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та 
вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично 
виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою 
дивідендів.  
      Згідно з пунктом 153.9 Податкового кодексу України оподаткуванню не підлягають операції, що здійснюються платником податку – емітентом з розміщення 
корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку – емітентом.  
      Відсутня інформація про фактори ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими: фактори, які 
обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування 
акціонерів; фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента; фактори, що можуть обмежувати виплати 
дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента; недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити 
можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками; будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів 
емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.  
       
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента.  
      Ризики, які впливають на прибутковість роботи підприємства i можуть призвести до збільшення собiвартостi продукції, належить ризик збільшення цін на 
сировинні й енергетичні ресурси, що може спричинити зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг) та 
призвести до зниження доходу емітента.  
      Ступінь зносу окремих основних фондів є одним з головних ризиків фінансово-господарської діяльності емітента i має значний вплив на продуктивність 
праці. Знос основних засобів є стримуючим фактором у застосуванні новітніх технологій та пiдвищеннi якості продукції, яка випускається підприємством. Через 
це товариство вимушено підвищувати витрати на ремонти i технічне обслуговування агрегатів.  
      З метою зменшення впливу вищенаведених ризиків емітент вирішує задачі щодо зменшення витрат та підвищення якості продукції на основі:  
      - реконструкції аглодоменного переділу й досягнення максимального, збалансованого виробництва чавуну (реконструкція доменної печі №3, будівництво 
комплексу по вдуванню пиловугільного палива в доменні печі замість природного газу);  
      - забезпечення технiчно - обгрунтованого максимального виробництва сталі;  
      - повної відмови від слiткового переділу за рахунок вводу нових потужностей безперервної розливки сталі.  
      Судові процеси. У ході звичайної діяльності емітента, йому час від часу висувають позови. Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх і зовнішніх 
професійних консультацій керівництво вважає, що істотні збитки за позовами, що перевищують створені у фінансовій звітності резерви, понесені не будуть.  
      Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Система заходів щодо дотримання природоохоронного законодавства в Україні перебуває на 
етапі становлення і позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається. емітент періодично оцінює свої зобов'язання (включаючи 
зобов'язання по виведенню активів з експлуатації) відповідно до природоохоронного законодавства. У міру виникнення зобов'язань вони визнаються у 
фінансовій звітності в тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни існуючих норм і законодавства, а 
також судових процесів не піддаються оцінці, але можуть зробити істотний вплив. При існуючому порядку забезпечення дотримання вимог чинного 
законодавства керівництво вважає, що істотні зобов'язання внаслідок забруднення навколишнього середовища відсутні.  
      Ризики пов’язані з відсутністю можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на 
використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) відсутні.  
      Ризики пов’язані з нестабільністю фінансово-господарського стану відсутні.  
      Немає проблеми із залученням коштів для розширення діяльності емітента.  
       
      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента.  
      Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Відповідні органи регіонального управління, а також 
державні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керівництвом емітента і його застосування в ході діяльності та операцій емітента. 
Існує можливість того, що операції та діяльність, які в минулому не оскаржувалися, будуть оскаржені. У результаті податкові органи можуть нарахувати істотні 
додаткові суми податків, штрафів і пені. Відповідні органи можуть перевіряти податкові питання протягом трьох календарних років після їх завершення. За 
певних обставин перевірка може стосуватися більш тривалого періоду.  
      Також, з набранням чинності Податкового Кодексу з 01.01.2011 р. і змін до нього збільшилися ставки податку на першу реєстрацію транспортних засобів, 
збору за користування радіочастотним ресурсом на 8,9%, а також збору за спеціальне використання води на 11,3% - всі приведені чинники збільшують 
податкове навантаження на підприємство, а саме оплату цих податків, які зменшують оподатковуваний прибуток.  
      Валютний ризик. Емітент працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в 
яких здійснюються операції (головним чином у доларах США). Валютний ризик, пов'язаний з євро і російськими рублями, незначний через невеликий обсяг 
операцій у цих валютах. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, 
яка відрізняється від функціональної валюти суб'єкта господарювання.  
      В управлінні валютними ризиками емітент обмежується вибором валюти, в якій здійснюється операція і переговорами з приводу валюти договору купівлі-
продажу. Іноземна валюта, як правило, може бути конвертована у гривні за курсом, близьким до курсу НБУ.  
      Основний механізм, який емітент використовує для зведення валютного ризику до мінімуму - це зменшення чистого монетарної позиції в іноземній валюті 
(розрахованої як різниця між сумами дебіторської та кредиторської заборгованості деномінованими у доларах США).  
      Емітент також прагне звести до мінімуму витрати, пов'язані з купівлею і продажем іноземної валюти.  
      Істотною проблемою є недостатній розвиток внутрішнього ринку, вирішення якої полягає в виведенні на новий рівень підтримуючих галузей: 
машинобудування, проектування промислових об’єктів, промислове будівництво, енергетику та інші, а також наданні доступу до фінансових ресурсів, всілякої 
підтримки розвитку інфраструктурних проектів.  
      Підприємство постійно проводе моніторинг зовнішньої обстановки з метою виявлення та використання її сприятливих можливостей для досягнення 
поставленої мети та уникнення при цьому загрози перешкод.  
      Невизначеність регуляторного середовища для діяльності підприємства відсутня.  
      Ризики, пов’язані з політичною нестабільністю відсутні.  
      У емітента відсутня інформація, щодо рецесії чи зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у 
майбутньому.  
      Ризики, пов’язані з обмеженнями на валютні операції відсутні.  
       
      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.  
      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.  
       
      2.3. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами 
економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.  
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Розділ IІІ. Основні відомості про емітента 

      3.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
      Скорочене найменування емітента:ПАТ «ЄМЗ»  
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:00191193  
      Загальними зборами акціонерів ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" від 23 березня 2011 року (з 
оголошеною перервою до 31 березня 2011 року) наряду з іншими прийняті рішення:  
      - привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:  
      - визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.  
      - змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ЄМЗ».  
      - у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" внести до Статуту Товариства зміни та 
доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  
      Відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування ВАТ «ЄМЗ», організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне 
товариство) викладене як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (скорочене найменування ПАТ «ЄМЗ», 
організаційно-правова форма: Акціонерне товариство). Нова редакція Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована державним реєстратором Виконавчого комітету 
Єнакієвської міської ради Донецької області Чуденко Л.Г. 31.03.2011 року, номер запису 12681050033000051.  
       
      3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента, місцезнаходження, засоби зв'язку.  
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:12681050033000051  
      Дата проведення державної реєстрації:23.06.2003  
      Місце проведення державної реєстрації:ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЄНАКIЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
      Місцезнаходження емітента: пр. Металургiв, буд. 9, м. Єнакієве, Донецька обл. , Україна , 86429  
      Міжміський код та телефон:0625292301  
      Номер факсу:0625253380  
      Веб-сайт емітента: http://emz.metinvestholding.com  
      Електронна пошта:emz.priemnaya@enakievosteel.com  
      Підрозділ емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента:  
      відділ корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління.  
      Місцезнаходження підрозділу: вул. Достоєвського, буд. 16, м. Єнакієве, Донецька обл. , Україна , 86429  
      Міжміський код та номер телефону контактної особи: 0625292167, 0625293728  
      Номер факсу контактної особи:0625292267  
      Електронна пошта контактної особи: Liliya.Kirichenko@enakievosteel.com; Natalya.Khaybulaeva@enakievosteel.com  
       
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати.  
      Відкрите акціонерне товариство "Єнакiєвський металургійний завод", засновано відповідно до указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" 
№ 210/93 вiд 15 червня 1993 року та наказу Мiнiстерства промисловості України № 311 вiд 25 листопаду 1993 року шляхом перетворення державного 
підприємства "Єнакiєвський державний металургійний завод" у відкрите акціонерне товариство i зареєстровано розпорядженням виконкому Єнакіївської міської 
ради № 489/20 вiд 15.12.1993.  
      Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» викладене відповідно до вимог та положень 
Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД».  
      Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов`язків державного підприємства “Єнакієвський державний металургійний завод”.  
      Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому 
Статутом та чинним законодавством України. 
       
      3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформація про істотні факти та важливі події.  
      Публічне акцiонерне товариство "Єнакiєвський металургійний завод" є одним з найстарiших підприємств України. Будiвництво заводу почалося у 1858 р., а 
у 1862 р. тут вперше у Росії отримали чавун на мiнеральному паливi. У 1895 р. була вибрана нова промислова площадка i почалося будiвництво заводу. У 1897 
р. вiн вступив у строй у складу двох печей, двох конвертерiв для виплавки сталі бесемеровьским заходом, блюмiнга, рельсобалочного стану та допомiжних 
майстерень.  
      У 1931 р. почала працювати перша по країнi розливна машина, 1938 році була збудована аглофабрика по першому вiтчизняному проекту.  
      Наприкiнцi 40-х рокiв науковi розробки групи авторiв, робiтникiв заводу, були вiдзначенi Державною премiєю СРСР. На заводi був розроблен та упроваджен 
новий технологiчний процес виробництва конверторної сталі, який забезпечував отримання сталі, яка по якостi не поступається мартенiвської.  
      У 80-роках була впроваджена термiчна правка котикової сталі на станi "360" шляхом напряму зонального охолодження готового виробу. Лiцензiя на цей 
винахiд придбана закордонними фiрмами.  
      У 1993 р. згiдно Наказу Мiнiстерства Промисловостi України шляхом корпоратизацiї Єнакiєвський державний металургійний завод був перетворений у 
вiдкрите акцiонерне товариство. У листопадi 2000 р. було прийнято Рiшення про реконструкцiю ВАТ "ЄМЗ" з метою здiйснення iнвестицiйного проекту 
"Підвищення ефективності виробництва катаної заготовки з використанням безперервного лиття заготовки та встановлення "пiч-ковш". У зв'язку з цим на 
пiдставi Рiшення Ради товариства було створено ТОВ СП"Метален" до складу якого були переданi конверторний, обтискний та цех пiдготовки составiв.  
      ВАТ"ЄМЗ" та ТОВ СП "Метален" працюють виконуючи єдину задачу по пiдвищенню якостi заготовки та усього прокатного передiлу.  
      В рамках широкомасштабної реконструкцiї заводу, 19.10.2005 введено в експлуатацiю автоматизований комплекс приймання, зберiгання та пiдготовки 
сировини для доменного виробництва.  
      В 2006 р. введена в експлуатацію повітророзподільна установка фірми «Linde-KCA-Drezden», здатна виробляти до 36 тис. кубометрів кисню чистотою 
99,5%.  
      В 2007 р. введена в експлуатацiю доменна пiч № 5 обсягом 1513 куб.м; фахiвцями Bureau Veritas Certification проведено зовнiшнiй аудит системи 
менеджменту промислової безпеки, який пiдтвердив вiдповiднiсть здiйснюваної на пiдприємствi роботи по охоронi працi вимогам мiжнародного стандарту 
OHSAS 18001:2007. ВАТ "ЄМЗ" став першим металургiйним пiдприємством в Українi, яке отримало такий сертифiкат вiд "Bureau Veritas Certification".  
      21 березня 2008 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Єнакiєвський металургійний завод" з метою 
залучення додаткових коштiв, що будуть спрямованi на подальший розвиток Товариства, прийнято рішення про збiльшення розмiру статутного фонду 
(капiталу) Товариства на 2743414,00 грн. (два мiльйона сiмсот сорок три тисячi чотириста чотирнадцять гривень 00 копiйок) до 160897992,00 грн. (сто шiстдесят 
мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi гривнi 00 копiйок) шляхом здiйснення закритого (приватного) розміщення 179896 шт. (ста 
сiмдесяти дев'яти тисяч вiсiмсот дев'яносто шости) простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi 15,25 грн. (п'ятнадцять гривень 25 копiйок) 
кожна, в документарнiй формi iснування, загальною номiнальною вартiстю 2743414,00 (два мiльйона сiмсот сорок три тисячi чотириста чотирнадцять гривень 
00 копiйок). Вартiсть збiльшення розмiру статутного фонду (капiталу) Товариства, сплачена грошовими коштами у полному обсязi. Таким чином, статутний 
капiтал Товариства становить 160897992,00 грн., подiлений на 10550688 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15,25 грн. за одну акцiю.  
      У груднi 2008 року закiнчений один з важливих проектiв - в копровому цеху в роботу був введений комплекс прес-ножиць. Пiсля виходу на проектну 
потужнiсть комплекс дозволить переробляти в рiк 250 тисяч тонн металевого брухту.  
      У 2009 році з метою вдосконалення органiзацiї робот по виробництву сталі, литої заготовки та вiдвантаження готової продукцii створено конвертерний цех 
як самостiйний структурний пiдроздiл; освоєно розливання п'яти нових марок стали з використанням унiкальної технологiї. Розроблена на ЄМЗ комплексна 
програма виплавки i розкислювання сталі дозволила розширити перелiк готової продукції будiвельного сортаменту - арматурного i круглого прокату дiаметром 
вiд 5,5 мм до 12 мм.  
      Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року (з 
оголошеною перервою до 31 березня 2011 року) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi 
товариства" крiм інших прийнятi рішення: визначити тип товариства - публiчне акцiонерне товариство; змiнити найменування Товариства та затвердити повне 
найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене найменування 
Товариства - ПАТ "ЄМЗ"; внести до Статуту Товариства змiни та доповнення шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту 
Товариства.  
      З метою розширення сортаменту та освоєння нових видів продукції, збільшення ефективності оперативного планування та управління загрузкою 
сталерозливочних і прокатних потужностей та підвищення ефективності господарської діяльності Товариства 31 березня 2011 року Загальними зборами 
акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» прийнято рішення:  
      - створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» та затвердити Положення про філію;  
      - створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-
ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» та затвердити Положення про відокремлений підрозділ (філію).  
      Відомості про створення філіалів внесені в Єдиний державний реєстр 31.03.2011.  
      В 2011 році введено в експлуатацію сучасний комплекс доменної печі №3 корисним об'ємом 1719 куб. м - зразок кращих металургійних агрегатів країни, 
екологічно надійна, унікальна і єдина доменна піч, яка оснащена новітнім технологічним обладнанням та найсучаснішими системами управління; впроваджено 
проект «Застосування фільтрокомпенсуючих пристроїв (ФКП) на установках «ковш-піч» (УКП) конвертерного цеху». Нове обладнання дозволить підвищити 
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ефективність роботи енергетичного комплексу підприємства.  
      Злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю, не 
планується. 
       
      3.5. Інформація про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі 
порівняно з попереднім звітним роком.  
      Згідно Статуту ПАТ "ЄМЗ" органами Товариства є:  
      Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;  
      Наглядова рада Товариства;  
      Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;  
      Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).  
      Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.  
      Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.  
      Рiшенням №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2007 встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради ВАТ "Єнакiєвський металургійний завод" у кiлькостi 
1 (однiєї) особи, обрано з 31 серпня 2007 року членом Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ".  
      Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2011 підтверджено повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).  
      Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року припинено з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент 
проведення Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).  
      Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради 
Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) 
строком на 3 (три) роки.  
      Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року 
вiдкликано зі складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).  
      Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів 
акціонерів ВАТ «ЄМЗ» від 15.08.2006, строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії складає 4,6 роки .  
      Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.  
      Основні структурні підрозділи ПАТ «ЄМЗ» та їх функціональне призначення:  
      1. Виробниче управління - забезпечення оперативного керівництва діяльністю структурних підрозділів, контроль виконання виробничої програми.  
      2. Управління з переробки та підготовки металургійних шлаків і металевого брухту - вилучення і переробка металургійних шлаків, переробка металевого 
брухту.  
      3. Агломераційний цех - виробництво офлюсованого агломерату.  
      4. Доменний цех - виплавка чавуну, виробництво чушкового чавуну.  
      5. Конвертерний цех - виплавка сталі, виробництво литої заготовки.  
      6. Вапняно-вогнетривкий цех - виробництво вапна та конвертерних безвипалювальних вогнетривів.  
      7. Цех виробництва прокату - виробництво фасонних профілів загальногалузевого та спеціального призначення, кутка рівнополочного, стержневої сталі для 
армування залізобетоних конструкцій.  
      8. Управління технічного обслуговування і ремонтів - забезпечення безперебійної та надійної роботи механо-, електро-, енергообладнання, організація і 
контроль технічного обслуговування, технічного нагляду, контроль за дотриманням правил технічної експлуатації механо-, електро-, енергообладнання, 
промислових будівель і споруд, об'єктів соціально-побутового призначення, організація і контроль підготовки і проведення поточних і капітальних ремонтів 
устаткування, будівель і споруд.  
      9. Управління з бюджетування та економіці ремонтів - розробка бізнес-планів технічного обслуговування, капітальних і поточних ремонтів устаткування, 
будівель і споруд, контроль їх виконання; організація та проведення тендеру на надання підприємству послуг з технічного обслуговування та ремонту 
обладнання, будівель і споруд, підготовка матеріалів для укладення договорів на виконання підрядними організаціями вогнетривких робіт, робіт з технічного 
обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд, контроль дотримання цих договорів; розробка кошторисної документації для реалізації 
інвестиційних проектів, проектів будівництва і реконструкції, впровадження нової техніки і технології, виконання ремонтно-будівельних робіт і робіт з технічного 
обслуговування усіх видів устаткування, будівель і споруд.  
      10. Управління підготовки ремонтів - розробка проектів організації робіт з проведення технічного обслуговування і ремонтів на підприємстві, контроль 
дотримання технології проведення ремонтів, розробка проектної документації, розробка та впровадження механізації та автоматизації виробничих процесів.  
      11. Механічний цех - виготовлення деталей і вузлів, запчастин.  
      12. ЦРМО № 2 - ремонт електричного обладнання виробничих цехів підприємства.  
      13. ЦРМО № 3 - ремонт енергетичного обладнання виробничих цехів підприємства.  
      14. Управління енергетики - організація технічного нагляду за експлуатацією електро-та енергообладнання, систем та комунікацій в структурних підрозділах 
товариства; облік витрачання енергоресурсів в товаристві.  
      15. Управління енергозберігаючих технологій - розробка і впровадження заходів, спрямованих на зниження витрати енергетичних ресурсів, контроль 
раціонального їх використання, забезпечення послідовного дотримання режиму економії енергоресурсів,  
      16. Газорятувальна станція - забезпечення проведення робіт в газонебезпечних місцях.  
      17. ТЕЦ-ПВС - виробництво електроенергії, пари, стисненого повітря.  
      18. Газовий цех - організація прийому, розподілу та обліку природного газу в товаристві.  
      19. Кисневий цех - виробництво кисню, стисненого повітря.  
      20. Цех мереж і підстанцій - організація прийому, розподілу й обліку електроенергії на підприємстві.  
      21. ЦСІіТА - встановлення, обслуговування та ремонт контрольно-вимірювальних приладах і автоматики, забезпечення функціонування автоматизованих 
систем управління виробництвом.  
      22. Цех водопостачання - забезпечення і облік споживання води, очищення стічних вод.  
      23. Електротехнічна лабораторія - проведення випробувань високовольтного електрообладнання, засобів захисту з метою виявлення дефектів, 
пошкоджень.  
      24. Цех вентиляції - експлуатація систем вентиляції та аспірації з використанням електромагнітних фільтрів.  
      25. УЖДТ - забезпечення залізничних перевезень.  
      26. Автотранспортний цех - забезпечення автотранспортних перевезень.  
      27. Управління з технічного контролю - організація прийому сировини і матеріалів; контроль якості що надходить в товариство сировини і матеріалів, 
продукції, що випускається; проведення лабораторних аналізів сировини, що надходить, виробленої продукції.  
      28. Технічне управління - організація і проведення науково-дослідних і експериментальних робіт, спрямованих на вдосконалення технології виробництва, 
технічне нормування сировини і матеріалів.  
      29. Інвестиційне управління - формування стратегії і програми оптимізації виробництва з урахуванням перспектив розвитку товариства, реалізація 
інвестиційних проектів з оптимізації виробництва і досягнення цільових показників ефективності по проектам.  
      30. Управління капітального будівництва - організація капітального будівництва та реконструкції об'єктів товариства; організація здачі, приймання об'єктів 
закінченого будівництва та реконструкції та введення їх в експлуатацію; організація забезпечення об'єктів будівництва та реконструкції технічною 
документацією, устаткуванням та матеріалами; контроль якості будівельно-монтажних робіт.  
      31. Відділ охорони навколишнього середовища - організація виконання товариством природоохоронних заходів, що забезпечують ефективну експлуатацію 
споруд і установок з очищення відхідних технологічних викидів і стічних вод; контроль виконання вимог законодавства щодо дотримання правил і норм в 
області охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, утилізації всіх відходів виробництва при проектуванні , 
будівництві та експлуатації нових об'єктів товариства; організація вивчення умов праці на робочих місцях, робіт з проведення паспортизації санітарно-
технічного стану цехів, атестації робочих місць за умовами праці.  
      32. Відділ охорони праці - забезпечення контролю за дотриманням правил і норм охорони праці, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці.  
      33. Відділ промислової безпеки - забезпечення контролю за дотриманням правил і норм промислової безпеки.  
      34. Управління з відвантаження продукції - організація реалізації металопродукції та іншої продукції підприємства, своєчасна підготовка, оформлення та 
видача документів на відвантаження; забезпечення декларування та своєчасного митного оформлення експортно-імпортних вантажів товариства.  
      35. Юридичне управління - дотримання законності в діяльності товариства; використання правових засобів для сприяння вирішенню статутних цілей і 
завдань товариства, підвищення ефективності його діяльності; прийняття необхідних правових заходів для зниження непродуктивних витрат товариства; 
усунення причин та умов, що їх породжують; захист прав і законних інтересів товариства.  
      36. Головна бухгалтерія - організація бухгалтерського та податкового обліку та звітності в товаристві.  
      37. Фінансовий відділ - забезпечення фінансового контролю платіжної і касової дисципліни, рівня дебіторської та кредиторської заборгованості; здійснення 
своєчасного документального супроводу операцій у національній, іноземній валюті, казначейських операцій.  
      38. Відділ операційного аналізу - забезпечення функціонування системи економічного аналізу на підприємстві відповідно до діючих політик, регламентів, 
забезпечення підготовки та проведення балансових комісій з метою детального розгляду результатів діяльності та розробки заходів щодо підвищення 
ефективності роботи підприємства.  
      39. Управління закупівель - здійснення аналізу світового ринку і цін в рамках номенклатурних груп товарів, закріплених за підприємством, організація і 
проведення тендерів на поставку матеріально-технічних ресурсів (сировини, устаткування, матеріалів), вибір постачальників з метою забезпечення 
підприємств ДСП матеріально-технічними ресурсами відповідних номенклатурних груп.  
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      40. Управління логістики - забезпечення матеріально-технічними ресурсами виробничих і ремонтно-експлуатаційних потреб товариства та капітального 
будівництва, регулювання і розподіл виробничих запасів на підприємстві.  
      41. Управління складів - організація складського господарства, забезпечення належних умов зберігання матеріальних ресурсів.  
      42. Управління організації праці та заробітної плати - забезпечення виконання робіт з організації праці, управління виробництвом, розробці і застосуванню 
форм і систем та оплати праці, матеріального стимулювання працівників товариства.  
      43. Управління по роботі з персоналом - забезпечення кваліфікованими кадрами структурних підрозділів, організація найму та звільнення працівників 
товариства; організація пенсійного забезпечення працівників товариства.  
      44. Відділ навчання та розвитку персоналу - забезпечення розвитку персоналу: оцінка персоналу, навчання, підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації працівників товариства; підготовка кадрового резерву.  
      45. Управління соціально-побутового забезпечення - забезпечення обслуговування адміністративно-побутових будівель, приміщень, об'єктів соціально-
культурного призначення і доріг непромислового призначення, благоустрою та озеленення території товариства; організація харчування персоналу, організація 
відпочинку та оздоровлення працівників товариства та членів їх сімей.  
      46. Управління з корпоративних комунікацій - організація взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, здійснення аналізу інформаційного 
простору товариства та інформаційних потоків за його межами, забезпечення випуску газети «За метал», розробка інформаційно-рекламної продукції.  
      47. Управління безпеки - забезпечення економічної та внутрішньої безпеки товариства, організація і проведення в структурних підрозділах профілактичної 
роботи, спрямованої на запобігання правопорушень, проведення комплексних перевірок, документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності 
структурних підрозділів і товариства в цілому, розробка та впровадження заходів, спрямованих на здійснення системи безпеки товариства.  
      48. Служба безпеки - забезпечення економічної та внутрішньої безпеки Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ», проведення комплексних перевірок, документальних 
ревізій господарсько-фінансової діяльності підрозділів Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      49. Основними напрямками діяльності відокремленого підрозділу (філії) ПАТ «ЄМЗ» санаторій-профілакторій «Сонячний» є забезпечення санаторно-
курортного лікування та оздоровлення персоналу товариства і членів їх сімей шляхом ефективного використання методик комплексної терапії відповідного 
лікування і наявної матеріально-технічної бази.  
      50. Основними напрямками діяльності Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» є:  
      50.1. Цех прокатного переділу - виробництво широкого сортаменту катанки, арматурного та кутового прокату з привозної заготовки, організація упаковки і 
навантаження готової продукції відповідно до вимоги споживачів.  
      50.2. Цех з переробки брухту - переробка оборотного брухту, брухту від демонтажу основних засобів і відвантаження брухту.  
      50.3. Транспортний цех - забезпечення залізничних та автотранспортних перевезень для підрозділів Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      50.4. Відділ розвитку технологій прокатного виробництва - організація і проведення научно-дослідних і експериментальних робіт, спрямованих на 
вдосконалення технології прокатного виробництва.  
      50.5. Електроцех - організація прийому, розподілу, передачі та обліку електроенергії на підприємстві і стороннім споживачам, ремонт електрообладнання в 
цехах Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      50.6. Енергоцех - виробництво хімічно очищеної води, перегрітого пара, теплопостачання промислових, службових і побутових приміщень, організація 
прийому, обліку, розподілу і регулювання параметрів природного і коксового газів, електроенергії, ремонт енергообладнання Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      50.7. Цех водопостачання і кисневого господарства - організація прийому, розподілу й обліку всіх видів води, її технологічна обробка, очищення і відведення 
стічних вод, виробництво кисню Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      50.8. Ремонтно-механічний цех - виготовлення запасних частин (кування, штампування заготовок, виготовлення металоконструкцій, обробка заготовок на 
верстатах і автоматичних лініях, складання готових вузлів, реставрація зношених запчастин методом наплавлення і подальшої обробки на верстатах) для 
ремонту обладнання структурних підрозділів Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      50.9. Відділ охорони праці та промислової безпеки - забезпечення контролю за дотриманням правил і норм охорони праці та промислової безпеки, 
створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці в структурних підрозділах Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      50.10. Газорятувальна служба - забезпечення проведення робіт в газозахисної апаратурі в газонебезпечних місцях структурних підрозділів і проведення 
щоденних профілактичних обходів по газоспоживаючим цехам Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      Зміни в організаційній структурі ПАТ «ЄМЗ» порівняно з попереднім звітним роком:  
      В другому кварталі 2011 року:  
      Скасовано посади:  
      - Директора з ремонтів,  
      - Директора з енергетики,  
      - Директора з капітального будівництва,  
      - Заступника директора з ремонтів - начальника управління технічного обслуговування і ремонтів,  
      - Заступника директора з ремонтів по економіці,  
      - Заступника директора з виробництва,  
      - Заступника комерційного директора,  
      - Заступника директора з інформаційних технологій із супроводу й інфраструктурі інформаційних технологій,  
      - Заступника директора з інформаційних технологій по системах автоматизації бізнес-процесів,  
      - Заступника директора з інформаційних технологій в області автоматизованих систем управління виробництвом.  
      Ліквідовано наступні самостійні структурні підрозділи Товариства:  
      - Управління охорони праці та промислової безпеки,  
      - Управління матеріально-технічного постачання і устаткування,  
      - Управління складського господарства,  
      - Виробничий відділ,  
      - Відділ організації та моніторингу технічного обслуговування і ремонтів,  
      - Відділ закупівель послуг,  
      - Відділ розробки кошторисної документації,  
      - Відділ інформаційного менеджменту,  
      - Відділ інфраструктури інформаційних технологій,  
      - Відділ супроводження інформаційних технологій та технічного обслуговування,  
      - Відділ розробки та супроводу бізнес-додатків,  
      - Відділ інтеграції та розробки інформаційних технологій,  
      - Відділ організації праці та заробітної плати,  
      - Відділ по роботі з персоналом,  
      - Центр навчання,  
      - Відділ соціального розвитку,  
      - Відділ оптимізації виробництва,  
      - Відділ збуту,  
      - Відділ зовнішньоекономічних зв'язків,  
      - Відділ сировини,  
      - Відділ планування та моніторингу,  
      - Відділ імпортних поставок,  
      - Відділ моніторингу цін,  
      - Прес-центр,  
      - Цех ремонту металургійних печей,  
      - Цех побутового обслуговування,  
      - Комбінат харчування «Металург»,  
      - Пансіонат «Луч»,  
      - Пансіонат «Рубін»,  
      - Базу відпочинку «Шалаш»;  
      Введено посади:  
      - Директора з капітального будівництва та реконструкції,  
      - Заступника директора з інжинірингу з питань ремонтного забезпечення,  
      - Заступника директора з інжинірингу з питань забезпечення енергоресурсів,  
      - Заступника директора з інжинірингу з питань автоматизованих систем управління технологічними процесами,  
      - Заступника директора з інжинірингу по буровибуховим роботам,  
      - Заступника директора з виробництва по аглодоменному і сталеплавильному переділу,  
      - Заступника директора з капітального будівництва та реконструкції по пусконалагоджувальним роботам,  
      - Заступника директора з капітального будівництва та реконструкції з планування та економічного аналізу капітального будівництва,  
      - Заступника директора з безпеки - начальника служби безпеки,  
      - Помічника заступника директора з інжинірингу в області АСУТП,  
      - Начальника управління технічного обслуговування і ремонтів,  
      - Керівника проектів з енергозабезпечення виробництва з підпорядкуванням заступнику директора з інжинірингу з питань забезпечення енергоресурсами.  
      Створені як самостійні структурні підрозділи з підпорядкуванням безпосередньо:  
      генеральному директору-управління з корпоративних комунікацій;  
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      директору з інжинірингу:  
      - Управління виробничими фондами,  
      - Управління вогнетривів;  
      директору з виробництва - виробниче управління;  
      директору з персоналу:  
      - Управління організації праці та заробітної плати,  
      - Управління по роботі з персоналом;  
      - Управління соціально-побутового забезпечення;  
      - Відділ навчання та розвитку персоналу;  
      - Відділ взаємодії з персоналом;  
      директору з планування та логістики:  
      - Управління з відвантаження продукції,  
      - Відділ планування та моніторингу виробництва;  
      директору комерційному:  
      - Управління закупівель,  
      - Управління логістики,  
      - Управління складів,  
      - Відділ контролю та управління витратами,  
      директору з охорони праці та промислової безпеки:  
      - Відділ охорони праці,  
      - Відділ промислової безпеки;  
      директору з розвитку - інвестиційне управління,  
      директору з інформаційних технологій:  
      - Управління корпоративних інформаційних систем,  
      - Управління інфраструктурних систем;  
      - Управління інформаційних технологій виробництва металопродукції;  
      заступнику директора з інжинірингу з питань ремонтного забезпечення - управління з бюджетування та економіці ремонтів;  
      заступнику директора з інжинірингу з питань автоматизованих систем управління технологічними процесами - відділ перспективного розвитку АСУТП;  
      заступнику директора з інжинірингу по буровибуховим роботам - ділянка буровибухових робіт;  
      заступнику директора з капітального будівництва та реконструкції з планування і економічного аналізу капітального будівництва - відділ організації 
будівництва;  
      заступнику директора з безпеки - начальнику служби безпеки - службу безпеки;  
      помічнику заступника директора з інжинірингу в області АСУТП - відділ автоматизованих систем управління технологічними процесами (ОАСУТП).  
      Створено філії ПАТ «ЄМЗ»:  
      - Макіївська філія Публічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод»;  
      - Відокремлений підрозділ (філія) Публічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» санаторій-профілакторій «Сонячний».  
      До складу Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ»:  
      Введено посади:  
      - Директора філії,  
      - Заступника директора філіалу по прокатному переділу,  
      - Помічника директора філії,  
      - Головного юрисконсульта,  
      - Головного спеціаліста з прокатного виробництва з підпорядкуванням заступнику директора філії по прокатному переділу;  
      Створені самостійні структурні підрозділи з підпорядкуванням безпосередньо:  
      директору філії:  
      - Відділ охорони праці та промислової безпеки,  
      - Транспортний цех,  
      - Електроцех,  
      - Енергоцех,  
      - Цех водопостачання та кисневого господарства,  
      - Електротехнічну лабораторію,  
      - Ремонтно-механічний цех,  
      - Газорятувальна служба;  
      заступнику директора філії по прокатному переділу:  
      - Цех прокатного переділу,  
      - Цех з переробки брухту,  
      - Калібровочне бюро;  
      головному юрисконсульту:  
      - Юридичний відділ,  
      - Відділ по претензійно-позовній роботі,  
      - Відділ корпоративного управління;  
      головному спеціалісту по прокатному виробництву - відділ розвитку технологій прокатного виробництва.  
      Підпорядковані безпосередньо:  
      генеральному директору посада:  
      - директора з транспорту,  
      - директора з капітального будівництва та реконструкції;  
      директору з розвитку посада:  
      - керівника проектів і програм у сфері розвитку аглодоменного виробництва,  
      - керівника проектів і програм у сфері розвитку сталеплавильного виробництва,  
      - керівника проектів і програм у сфері розвитку прокатного виробництва,  
      - керівника проектів з технічного розвитку об'єктів енергетики;  
      - Відділ генерального планування;  
      директору по персоналу - директора філії дитячо-юнацької футбольної Академії;  
      директору з інжинірингу:  
      - Відділ охорони навколишнього середовища,  
      - Центральну заводську лабораторію метрології,  
      - Штаб цивільної оборони;  
      директору по виробництву - цех виробництва прокату;  
      директору з технології та якості:  
      - Технічне управління,  
      - Управління з технічного контролю;  
      директору фінансовому - фінансовий відділ;  
      директору з капітального будівництва та реконструкції - управління капітального будівництва;  
      заступнику директора з інжинірингу з питань ремонтного забезпечення:  
      - УТОіР,  
      - Управління підготовки ремонтів,  
      - Механічний цех,  
      - ЦРМО,  
      - ЦРМО № 2,  
      - ЦРМО № 3,  
      - ЦРТО;  
      заступнику директора з інжинірингу з питань забезпечення енергоресурсів:  
      - Управління енергетики,  
      - Управління енергозберігаючих технологій,  
      - Газорятувальну станцію;  
      заступнику директора з інжинірингу з питань автоматизованих систем управління технологічними процесами - ЦСІіТА;  
      заступнику директора з виробництва по аглодоменному і сталеплавильному переділу:  
      - Управління з переробки та підготовки металургійних шлаків і металевого брухту,  
      - Агломераційний цех,  
      - Доменний цех,  
      - Конвертерний цех,  
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      - Вапняно-вогнетривкий цех.  
      заступнику директора з капітального будівництва та реконструкції з планування і економічного аналізу капітального будівництва - відділ планування та 
економічного аналізу капітального будівництва.  
      В третьому кварталі 2011 року:  
      Ліквідовані цех ремонту металургійного обладнання та цех ремонту технологічного обладнання.  
      Введено посаду керівника проектів з технології виробництва продуктів розділу повітря та експлуатації устаткування з підпорядкуванням заступнику 
директора з інжинірингу з питань забезпечення енергоресурсами.  
      В четвертому кварталі 2011 року:  
      Скасовано посади:  
      - Помічника заступника директора з інжинірингу в області АСУТП,  
      - Директора філії дитячо-юнацької футбольної Академії,  
      - Заступника директора з безпеки – начальника служби безпеки,  
      - Начальника управління безпеки.  
      Введено посади:  
      - Заступника директора з безпеки – начальника управління безпеки,  
      - Начальника служби безпеки.  
      У зв’язку з чим, управління безпеки стало підпорядковане безпосередньо заступнику директора з безпеки – начальнику управління безпеки, а служба 
безпеки – начальнику служби безпеки відповідно.  
       
      3.6. Інформація про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи  
      1. ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ - САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД".  
      Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу: вул. Чапаєва, буд. 15, м. Єнакiєве, Донецька обл., Україна, 86404.  
      Дата створення 22.05.2000  
      Дата останньої реєстраційної дії 12.04.2011  
      Країна реєстрації: Україна  
      Санаторій-профілакторій, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України №385 від 28.10.2002р., відноситься до лікувально-профілактичних 
закладів санаторно-курортного типу, основною функцією якого є надання послуг, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням 
застрахованих осіб, членів їх сімей.  
      Санаторій-профілакторій має забезпечити санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників ПАТ „ЄМЗ" без відриву від виробництва та в період їх 
відпусток з ефективним використанням наявної матеріально-технічної бази санаторію-профілакторію та методик комплексної терапії відновного лікування, для 
чого:  
      - впроваджує в установленому порядку нові ефективні традиційні та нетрадиційні методи відновного лікування;  
      - вживає заходи щодо підвищення кваліфікації медичного та обслуговуючого персоналу;  
      - забезпечує безперервність і повноту лікувального процесу, його належну ефективність, послідовність та взаємодію в роботі з лікувально-профілактичними 
закладами;  
      - надає повноцінне та дієтичне харчування;  
      - проводить санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів та обслуговуючого персоналу.  
       
      2. МАКІЇВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».  
      Місцезнаходження філії: вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86101.  
      Дата створення 31.03.2011  
      Дата останньої реєстраційної дії 31.03.2011  
      Країна реєстрації: Україна  
      Філія створена з метою розширення сортаменту та освоєння нових видів продукції, збільшення ефективності оперативного планування та управління 
загрузкою сталерозливочних і прокатних потужностей та підвищення ефективності господарської діяльності Товариства  
      Предметом діяльності Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» є:  
      - виробництво прокату та інших супутніх видів продукції металургійного циклу;  
      - виробництво іншої продукції виробничо-технічного призначення;  
      - збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;  
      - збирання, заготівля, транспортування, переробка брухту кольорових металів, металургійна переробка металобрухту чорних та кольорових металів;  
      - заготівля, обробка окремих видів ресурсів цінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;  
      - виготовлення елементів, реконструкція, ремонт і пусконалагоджувальні роботи механічного, енергетичного та іншого обладнання, у тому числі об`єктів 
котлонагляду газового господарства;  
      - монтаж та технічне обслуговування (сервіс) обладнання промислового та громадського призначення;  
      - виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;  
      - виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій будівельної, ремонтно-будівельної діяльності;  
      - виробництво товарів широкого споживання;  
      - виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;  
      - будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);  
      - провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної, торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної;  
      - надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;  
      - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;  
      - надання транспортно-експедиційних послуг;  
      - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;  
      - виробництво, передача і поставка електричної енергії;  
      - виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;  
      - постачання теплової енергії;  
      - постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом, зберігання природного газу;  
      - операції у сфері поводження з небезпечними відходами;  
      - проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об`єктів;  
      - проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання;  
      - підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів, надання послуг з професійної освіти;  
      - надання послуг, пов`язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;  
      - надання побутових послуг населенню;  
      - надання інформаційних та інших видів послуг підприємствам, організаціям і населенню;  
      - надання консультаційних послуг;  
      - посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;  
      - проведення землевпорядних та земле оціночних робіт;  
      - виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;  
      - надання послуг радіозв`язку (з використанням радіочастот);  
      - надання послуг телефонного зв`язку (крім відомчих об`єктів);  
      - провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, надання поліграфічних послуг;  
      - організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів;  
      - виготовлення деталей та збірних одиниць для ремонту об`єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці;  
      - монтаж, ремонт та реконструкція об`єктів, що використовують природний газ;  
      - розробка проектів газопостачання об`єктів та агрегатів житлового фонду та соцкультпобуту;  
      - реконструкція, монтаж, ремонт вантажопідйомних механізмів;  
      - діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;  
      - організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;  
      - фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;  
      - медична практика;  
      - пошук (розвідка) корисних копалин;  
      - придбання, зберігання, перевезення, відпуск та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів;  
      - технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і проводного мовлення в межах промислової експлуатації.  
      Філія в межах та на умовах, визначених їй Товариством, може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та 
спрямовані на досягнення мети діяльності Філії.  
       
      3.Повне найменування: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 
САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ».  
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      Місцезнаходження санаторію-профілакторію: вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86139.  
      Дата створення 31.03.2011  
      Дата останньої реєстраційної дії 31.03.2011  
      Країна реєстрації: Україна  
      Санаторій-профілакторій, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я №385 від 28.10.2002 року, відноситься до лікувально-профілактичних 
закладів санаторно-курортного типу, основною функцією якого є надання послуг, пов’язаних із санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням 
застрахованих осіб та членів їх сімей.  
      Санаторій-профілакторій має забезпечити санаторно-курортне лікування та оздоровлення з ефективним використанням наявної матеріально-технічної бази 
закладу та методик комплексної терапії відповідного лікування, для чого:  
      - впроваджує в установленому порядку нові ефективні традиційні та нетрадиційні методи відновного лікування;  
      - вживає заходів щодо підвищення кваліфікації медичного та обслуговуючого персоналу;  
      - забезпечує безперервність і повноту лікувального процесу, його належну ефективність, послідовність та взаємодію в роботі з лікувально-профілактичними 
закладами;  
      - надає повноцінне раціональне та дієтичне харчування пацієнтам;  
      - проводить санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів та обслуговуючого персоналу.  
       
      3.7. Інформація про дочірні та залежні підприємства емітента.  
      Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами 
економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента. 
       
      3.8. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року. 
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу емітента на початок та кінець звітного року становить 160897992,00 грн. Статутний капітал 
Товариства поділений на 10550688 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 15,25 грн. кожна. Пайового, додатково вкладеного, неоплаченого та 
вилученого капіталу немає.  
      Статутний капітал Товариства за станом на 31.12.2011 р. сплачений в повному обсязі у встановлені законодавством терміни та вiдповiдає установчим 
документам Товариства. Несплачений учасниками товариства капітал вiдсутнiй.  
      Структура власного капіталу товариства:  
      Статутний капітал станом на 31.12.2010 р. 160898,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 160898,0 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.;  
      Інший додатковий капітал: станом на 31.12.2010 р. 615398 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 538744 тис. грн., зменшення на 76654 тис. грн.:  
      Резервний капітал станом на 31.12.2010 р. 40224,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 40224,0 тис. грн., відхилення 0,0 тис. грн.;  
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2010 р. -654295,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. -367213 тис. грн., збільшення на 287082 
тис. грн.,  
      Всього власний капітал: станом на 31.12.2010 р. 162225,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 372653 тис. грн., збільшення на 210428 тис. грн. 
       
      3.9. Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп 
суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).  
      Найменування об'єднання: Українська асоціація підприємств чорної металургії. Місцезнаходження об'єднання: пров. Музейний, м. Київ, 10, Україна, 01601. 
Українську асоціацію підприємств чорної металургії (УкрМет) створено у 1998 році рішенням 23 українських гірничо-металургійних підприємств, виробничих 
об'єднань та організацій як недержавну безприбуткову організацію. Мета створення - розробка та організація перспективних програм щодо розвитку галузі, 
врегулювання взаємовідносин між підприємствами галузі, всебічне вивчення та практичне вирушення питань пошуку та наповнення зовнішніх ринків 
продукцією вітчизняного виробництва, сприяння технічному прогресу, розширення діючих та освоєння нових ринків збуту продукції чорної металургії. 
Підвищення ефективності виробництва, розширення внутрішніх i зовнішніх ринків збуту продукції, організація участі вітчизняних виробників в міжнародних 
тендерах, організація i проведення виставок, семінарів, конференцій, націлених на рекламу продукції i науково-технічних досягнень, координація дій виробників 
на зовнішніх ринках i т.п.  
      ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоціації з 1998 року. Головною метою Асоцiацiї є захист інтересів та координація діяльності українських підприємств чорної 
металургії на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення ефективності роботи галузі та посилення її інвестиційної привабливості.  
      Найменування об'єднання: Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром". Місцезнаходження об'єднання: площа Леніна, 1, Бабушкінський р-н, м. 
Дніпропетровськ, Україна, 49000. Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром" створене 18 січня 1995 року.  
      ПАТ "ЄМЗ" є учасником об'єднання з 1995 року. Метою діяльності об'єднання є представництво i захист інтересів пiдприємств-учасникiв, створення 
найбільш сприятливих умов господарювання, координація i оптимальне сполучення їх виробничих i комерційних інтересів в умовах ранкових відносин.  
      Основними напрямками діяльності об'єднання є;  
      - оптимальне розміщення на підприємствах доведених об'єднанню державного замовлення, контракту i міжурядових угод, координація їх виконання;  
      - розробка короткотермінових виробничих балансів, участь в розробці перспективних виробничих балансів;  
      - оперативне регулювання кооперованих поставок з метою скорочення непродуктивних витрат i стабілізації виробництва;  
      - сприяння в вирiшеннi питань інвестиційної i науково-технічної діяльності по створенню нових високоефективних технологій i устаткування, зниженню 
матеріальних, енергетичних i трудових затрат у виробництві продукції;  
      - захист інтересів підприємств в органах державної влади i управління, судах;  
      - iнформацiйне, консультативно-довiдкове обслуговування учасників.  
      Найменування об'єднання: Асоцiацiя підприємств власників відомчого транспорту "Укрвiдтранс". Місцезнаходження об'єднання: площа Леніна, 1, 
Бабушкінський р-н, м. Дніпропетровськ, Україна, 49000. Асоцiацiя підприємств власників відомчого транспорту "Укрвiдтранс" заснована 16 грудня 2003 року. 
Головними цілями Асоцiацiї "Укрвiдтранс" є координація i консолідація зусиль учасників для вирушення загальних проблем професійної діяльності, захист 
законних прав i інтересів підприємств - учасників Асоцiацiї в питаннях їх взаємовідносин із транспортом загального користування.  
      ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоціації з 2003 року.  
      Учасники Асоцiацiї мають право: брати участь в управлiннi справами Асоцiацiї; вносити пропозиції з удосконалення роботи Асоцiацiї; вийти в 
установленому порядку з Асоцiацiї; одержувати інформацію про діяльність Асоцiацiї та пояснення з питань, пов'язаних з діяльністю Асоцiацiї.  
      Найменування об'єднання: Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «ЕКОМЕТ».  
      Місцезнаходження об'єднання: площа Леніна, 1, Бабушкінський р-н, м. Дніпропетровськ, Україна, 49000.  
      Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «ЕКОМЕТ» утворена відповідно до Законів України «Про підприємництво», 
«Про підприємства України», «Про господарські товариства», «Про захист економічної конкуренції», інших актів чинного законодавства України, за рішенням 
засідання Ради директорів ВГО «Металургпром» (протокол від 11.04.02 № 21) та за рішенням Установчих зборів засновників (протокол Загальних зборів від 
18.О6.02р. №1).  
      ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоціації з 2007 року.  
      Основною метою діяльності Асоціації є:  
      координація діяльності в галузі захисту навколишнього середовища від скидів, викидів та відходів підприємств гірничо-металургійного комплексу України 
(ГМК);  
      формування галузевих принципів захисту навколишнього середовища від викидів;  
      сприяння впровадженню державних та міжнародних стандартів системи управління навколишнім середовищем ДСТУISO-14000;  
      методологічне забезпечення підприємств із питань захисту навколишнього середовища;  
      вирішення проблем захисту навколишнього середовища від скидів, викидів та відходів, що мають місце в діяльності членів Асоціації, в тому числі за 
допомогою третейського суду;  
      інформаційне обслуговування виробників та споживачів із питань захисту навколишнього середовища від викидів;  
      правовий захист законних прав та інтересів членів Асоціації.  
      Основними напрямками діяльності об'єднання є: наукове обґрунтування, розробка, та проведення єдиної технічної галузевої політики у сфері захисту 
навколишнього середовища від діяльності підприємств ГМК; координації діяльності в межах ГМК.  
      Змін протягом звітного періоду не було.  
      Результати фінансово-господарської діяльності емітента суттєво не залежать від інших учасників об’єднання підприємств. 
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Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента 

      4.1. Основні види діяльності емітента.  
      27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів  
      37.10.0 Оброблення металевих вiдходiв та брухту  
      45.21.1 Будівництво будівель  
      51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них  
      51.90.0 Інші види оптової торгівлі  
      74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу  
      55.51.0 Діяльність їдалень  
      85.11.3 Діяльність санаторно-курортних закладів  
      Публічне акціонерне товариство "Єнакiєвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками 
ЄМЗ, реалізувавши ряд iнвестицiйних проектів, перетворилося на крупного i впливового гравця металургійного ринку України i зайняло міцні позиції на 
світовому ринку товарної заготовки.  
      Основнi показники виробничої дiяльностi ПАТ "ЄМЗ" протягом 2009-2011 рр.:  
      Агломерат: 2009 р. – 1 969,9 тис. тонн, 2010 р. – 1 731,2 тис. тонн, 2011 р. – 1 947,2 тис. тонн, що на 216 тис. тонн більше в порiвнянi з 2010 роком та 
складає 112,5% до фактичного виробництва 2010 року.  
      Чавун: 2009 р. – 2 106,3 тис. тонн, 2010 р. – 2 163,5 тис. тонн, 2011 р. – 2 342,0 тис. тонн, що на 178,4 тис. тонн (8,2%) бiльше в порiвнянi з 2010 роком.  
      Сталь (у т.ч. злитки ): 2009 р. – 2 385,3 тис. тонн; 2010 р. – 2 497,2 тис. тонн, 2011 р. – 2 666,9 тис. тонн, що на 169,8 тис. тонн (6,8%) бiльше в порiвнянi з 
2010 роком.  
      Виробництво сталi в 2011 роцi за видами продукцiї: лита заготовка - 2 556,4 тис. тонн; злитки - 110,5 тис. тонн.  
      Виробництво сортового прокату: 2009 р. – 217,9 тис. тонн; 2010 р. – 138,8 тис. тонн, 2011 р. – 1 317,3 тис. тонн, що на 1 178,5 тис. тонн бiльше в порiвнянi з 
2010 роком. (Примітка: з 01.04.2011 р. до складу ПАТ ЄМЗ включена макіївська філія)  
      За результатами виробничо-господарської діяльності ПАТ "ЄМЗ" у 2011 році вироблено товарної продукції 2 731,2 тис. т. У порівнянні з 2010 роком темпи 
зміни обсягів виробництва товарної продукції в 2011 році склали 109,7%.  
      Основними видами продукції ПАТ «ЄМЗ» є чавун товарний, безперервнолита заготовка, прокат для армування залізобетонних конструкцій в прутках, 
фасонні профілі.  
      Заготовка безперервнолита квадратна.  
      Виробництво безперервнолитої заготовки включає в себе виплавку сталі в конвертері, її обробку на установках «ковш-піч» і розливання сталі на машинах 
безперервного лиття заготовки. Безперервнолитої заготовка виробляється перетином 120х120, 125х125, 130х130, 140х140, 150х150 мм зі сталі марки Ст. 1-5, 
60-85, GR40, GR60, SAE 1008, SAE 1010 і поставляється мірними довжинами 6000, 9000-12000 мм.  
      Сортовий і фасонний прокат.  
      Сортовий і фасонний прокат, що випускається заводом, займає стійку позицію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку металопродукції. Асортимент 
крупно-, середньо-і дрібносортного прокату включає круглий і арматурний прокат, кутики, балки, швелери різних типорозмірів, а також спеціальні профілі для 
будівництва та суднобудування, транспортного і загального машинобудування, гірничодобувної промисловості.  
      Кутики сталеві рівнополочні і нерівнополочні.  
      Кутики рівнополочні № 4 (товщина полиці 4-5 мм), № 4,5 (товщина полиці 4-5 мм), № 5 (товщина полиці 4-6 мм) № 6,3 (товщина полиці 5-6 мм), 
нерівнополочні № 6,3 / 4 (товщина полиці 5-8 мм) виробляються на стані «360». Довжина порізки 4-7,5 м.  
      Кутики рівнополочні № 7,5 (товщина полиці 6-7 мм) № 9 (товщина полиці 7-9 мм) і № 10 (товщина полиці 7-12 мм) виробляються на стані «550». Довжина 
порізки 4-9 м.  
      Продукція виробляється із сталі марок Ст3пс, сп, Ст5пс-сп, 09Г2 та інших.  
      Полособульбови профілі для суднобудування.  
      Стан «550» виробляє несиметричні і симетричні полособульбови профілі для суднобудування (№ № 10, 12, 14а, 14б, 16а, 16б, 18а, 18б, 1235, 1446, 1455, 
1646). Довжина порізки профілів складає 4-9 м. Виготовляються в основному із сталі категорій А, А32, Д32, Д40.  
      Швелери і двотаври сталеві.  
      ПАТ «ЄМЗ» виробляє на стані «550» швелери П-образного перетину (№ 10П, № 12П) з паралельними гранями полиць, швелери з відігнутої полицею (СП-
10, СП-12) для вагонеток. Довжина порізки складає 4-9 м. Виробляються із сталі марок Ст3пс, сп, Ст5пс-сп і інших.  
      Крім того, стан «550» виробляє двотаври № № 10, 12, які застосовуються в великопанельному, промисловому і цивільному будівництві для перекриттів, 
колонних металоконструкцій, мостових споруд, опор і підвісних шляхів.  
      Рейки залізничні вузької колії.  
      Спочатку основним видом продукції Єнакієвського металургійного заводу було виробництво залізничних рейок вузької колії. Протягом більше 110 років з 
моменту створення підприємства сортамент виробленої продукції змінювався. На даний момент ЄМЗ продовжує випускати рейки залізничні вузької колії типу 
Р18. Ця продукція використовується для укладання на залізницях вузької колії і підземних шляхах шахт.  
      Профілі для напрямних ліфтів.  
      ПАТ «ЄМЗ» одне з небагатьох металургійних підприємств виробляє унікальний продукт - профілі № 3 та № 3а для напрямних ліфтів зі сталі марок 20, 30 
ГОСТ 1050-88.  
      На Макіївській філії ПАТ «ЄМЗ» виробляється:  
      Сортамент Стану "390" (безперервний сортовий стан):  
      • прокат арматурний № № 10-32 класів міцності А240С, А500С з рядових і низьколегованих марок сталі для виготовлення зварювальних каркасів 
залізобетонних конструкцій в пачках до 10 т. На стані встановлений лічильник прутків, що дозволяє виконувати замовлення з фіксованою кількістю прутків в 
пачці;  
      • прокат круглий діаметрами 10 ... 60 мм звичайної точності з рядових (для виготовлення бурів) і високовуглецевих (для виготовлення куль, що мелють) 
марок сталі в пачках до 10 т;  
      • кутики рівнополочні з рядових марок сталей від 25 × 25 × 3 ... 4 до 63 × 3 × 4 ... 6 по ДСТУ 4484:2005 / ГОСТ 535-2005. Є можливість укладання 
«ялиночкою».  
      Отримано сертифікати відповідності арматурного прокату, виробленого на Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ», вимогам стандарту ДСТУ 3760-2006, білоруського 
стандарту СТБ 1704-2006.  
      Проведена процедура сертифікації арматурного прокату класу А500С за російськими стандартами ГОСТ Р 52544-2006 і СТО АСЧМ 7-93.  
      Сортамент Стану "150" (безперервний дротяний стан):  
      катанка 5,5-12,5 мм в мотках до 2 т звичайної точності:  
      • з рядових марок сталей по ДСТУ 2770-94 / ГОСТ 30136-95 (Ст1-Ст3), ASTM А510М-03 (SAE 1006-1018) для перетяжки на дріт та інших цілей;  
      • з вуглецевих і високовуглецевих марок сталей по ГОСТ 1050-88 і ГОСТ 14959-79 ASTM А510М-03 (SAE 1045-1080) для перетяжки на дріт для 
виготовлення канатів;  
      • з низьковуглецевої і легованої сталі для виготовлення зварювального дроту по ТУ У 27.1-00190319-1280-2002 зі сталі марок Св-08, Св-08А, Св-08Г2С;  
      • зі сталі підвищеної якості для виготовлення зварювального дроту по ТУ У 27.1-0019319-1314-2004 зі сталей марок Св-07, Св-07А, Св-07Г1НМ, Св-
07Г1НМА;  
      • сорбітізірованна катанка для металокорду по ТУ У 27.1-0019319-1327-2004 зі сталей марок 70крд, 75крд, 80крд, 85крд;  
      Продукція сертифікована по ASTM А510М-03, DIN EN 10016-1, -2, ГОСТ 14959-79, ДСТУ 2770-94 / ГОСТ 30136-95.  
       
      4.2. Інформація про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у 
тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки.  
      Основними видами продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є заготовка, металопрокат та катанка.  
      Обсяг виробництва заготовки у натуральному виразі складає 2556,4 тис. тонн, у грошовому виразі – 12680996,23 тис. грн. Обсяг реалізації заготовки (з 
урахуванням реалізації за договорами комісії) у натуральному виразі складає 2030,7 тис. тонн. Середньореалізаційні ціна загального обсягу реалізованої 
заготовки в звітному періоді склала 5210,97 грн. за тонну. Обсяг реалізації заготовки у грошовому виразі 10582059,97 тис. грн.  
      Обсяг виробництва металопрокату у натуральному виразі складає 694,2 тис. тонн, у грошовому виразі – 4030952,80 тис. грн. Обсяг реалізації 
металопрокату (з урахуванням реалізації за договорами комісії) у натуральному виразі складає 744,0 тис. тонн. Середньореалізаційні ціна загального обсягу 
реалізованого металопрокату в звітному періоді склала 5900,01 грн. за тонну. Обсяг реалізації металопрокату у грошовому виразі 4389378,91 тис. грн.  
      Обсяг виробництва катанки у натуральному виразі складає 646,3 тис. тонн, у грошовому виразі – 3513605,16 тис. грн. Обсяг реалізації катанки (з 
урахуванням реалізації за договорами комісії) у натуральному виразі складає 943,5 тис. тонн. Середньореалізаційні ціна загального обсягу реалізованої 
катанки в звітному періоді склала 5863,54 грн. за тонну. Обсяг реалізації катанки у грошовому виразі – 5531980,21 тис. грн.  
      Загальна сума експорту 8940019,89 тис. грн.  
      Частка експорту в загальному обсязі продажів 41,84%  
      Емітент проводить свою діяльність у декількох країнах (Болгарія,Єгипет,Індонезія,Італія, Латвія, Польща, Сирія,Румунія,Туніс, Туреччина та інші), країни,у 
яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходу за звітний період відсутні.  
      У 2011 році на ПАТ «ЄМЗ» були освоєні нові види продукції:  
      • арматура №8, арматура А800  
      • катанка з сталі марки Св08Г2С  
      • швелер №8  
      • полоса для виробництва клеми  
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      • куток 75х75, куток 63х63,куток 45х45  
      Нові види продукції заплановані до освоєння в 2012 році на ПАТ «ЄМЗ»:  
      • куток 125х80х10 (ГОСТ 8509-93, 09Г2С, 12-14 категорії)  
      • швелер №12 (ГОСТ 19281-89 345 класу міцності 14 категорії)  
      • гвинтова арматура для анкерних крепей, арматура класу міцності АIII, арматура класу міцності А1000.  
      • швелер №6,5  
      • зварювальна катанка з сталі марки 08Г2С  
      • зварювальна катанка з сталі марки 08Г1НМА  
      • високовуглеродиста катанка з сталі марок75-85.  
       
      4.3. Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.  
      У 2011 структура виробничої собівартості реалізованої продукції складає:  
      Сировина та інші ТМЦ- 11406719,85 тис. грн., що становить 77,35%;  
      Енергоносії – 2026492,82 тис. грн., що становить 13,74%;  
      Заробітна плата і нарахування – 414898,94 тис. грн., що становить 2,81%;  
      Амортизація і оренда основних засобів – 372363,46 тис. грн., що становить 2,53%;  
      Послуги сторонніх організацій по ремонтам і технічному обслуговуванню – 286678,47тис.грн, що становить 1,95%;  
      Інші витрати – 239193,46 тис. грн., що становить 1,62%;  
      Усього разом – 14746347 тис. грн. 
       
      4.4. Інформація про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність.  
      Щодо особливостей стану розвитку галузi виробництва слiд вiдмiтити, що за даними World Steel Association (Worldsteel) обсяги свiтового виробництва сталі 
в 2011 роцi досягли 1527 мегатонн (Мт). Це на 6,8% більше порівняно з 2010 роком і є рекордним для глобального виробництва сталі.  
      Всі основні країни-виробники сталі, крім Японії та Іспанії, показали зростання в 2011 році. Зростання було особливо надійним в Туреччині, Південній Кореї 
та Італії.  
      Річний обсяг виробництва сталі в 2011 році в Азії склав 988,2 Мт, зростання на 7,9% в порівнянні з 2010 роком. Частка регіону в світовому виробництві сталі 
збільшилась незначно від 64,0% в 2010 році до 64,7% в 2011 році. Виробництво сталі Китаєм в 2011 році досягло 695,5 Мт, зростання на 8,9% до показників 
2010 року. Частка Китаю у світовому виробництві сталі збільшилася з 44,7% в 2010 році до 45,5% в 2011 році. Японія виробила в 2011 році 107,6 Мт, що на 
1,8% менше в порівнянні з 2010 роком. У 2011 році виробництво сталі в Південній Кореї становило 68,5 млн. т, що на 16,2% більше, ніж у 2010 році.  
      ЄС зафіксовано зростання на 2,8% в порівнянні з 2010 р. (виробництво сирої сталі в 2011 році 177,4 Мт.) Виробництво сталі в Іспанії в 2011 році становить 
15,6 Мт ( 4,6% зниження до показників 2010 року), в Італії в 2011 р. вироблено 28,7 Мт, що на 11,3% більше, ніж у 2010 році.  
      У 2011 році виробництво сталі в Північній Америці склало 118,9 Мт (зростання на 6,8% до 2010 року). США виробили 86,2 Мт сирої сталі, що на 7,1% вище, 
ніж у 2010 році.  
      Річний обсяг виробництва сталі в Південній Америці 48,4 Мт в 2011 році (збільшення на 10,2% до показників 2010 року). Бразилія виробила в 2011 році 35,2 
Мт, що на 6,8% вище, ніж у 2010 році.  
      СНД в 2011 році показав зростання на 4,0% (виробництво 112,6 Мт). В Росії було вироблено 68,7 Мт сталі, що на 2,7% більше, ніж у 2010 році. В Українi 
збiльшення випуску сталі склало 5,7%, у 2010 роцi - 33,4 Мт, в 2011 роцi – 35,3 Мт (iнформацiя з офiцiйного сайту www.worldsteel.org).  
      Металургійний комплекс - основа індустрії України. Чорні та кольорові метали широко використовуються в машинобудуванні, будівництві, транспорті і всіх 
без винятку галузях народного господарства, витримуючи гостру конкуренцію з боку пластмас, кераміки та інших сучасних матеріалів.  
      Для розвитку чорної металургії в Україні є всі умови: величезна, компактно розміщена сировинна база (залізні, марганцеві руди, вогнетриви, флюсові 
вапняки тощо); споживач (металлоємне машинобудування); густа транспортна мережа; значні паливні (коксівне вугілля) та трудові ресурси .  
      За даними Державного комiтету статистики України у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за підсумками 2011р. 
одержано приріст продукції 8,5%, у тому числі на підприємствах із випуску чавуну, сталі та феросплавів – 6,9%, труб – 21,5%, інших видів первинного 
оброблення сталі – 4,6%, готових металевих виробів – 15,1%. У 2011р. виплавлено 28,9 млн.т чавуну, 35,5 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими 
безперервним литтям, випущено 19,5 млн.т готового прокату, 2,4 млн.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.  
      Порівняно з 2010р. виплавка чавуну збільшилася на 1,5 млн.т, сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, – на 2,2 млн.т, виробництво 
готового прокату – на 1,9 млн.т, труб і профілів пустотілих з металів чорних – на 444 тис.т.  
      За даними рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" особливістю функціонування української металургійної галузі є її орієнтація на експорт (близько 75% 
виробленої в Україні продукції реалізується за кордоном). Крім того, питома вага основної групи металургійної продукції в загальній структурі експорту країни 
становить близько 30%. Всі ці чинники обумовлюють залежність вітчизняної металургії від кон'юнктури зарубіжних ринків. Зокрема, уповільнення темпів 
зростання виробництва в Україні обумовлено нестабільним попитом на метал на зовнішніх ринках, стриманим підходом компаній до формування складських 
запасів в умовах невизначеності на фінансових ринках і ризику подорожчання кредитних ресурсів.  
      Крім того, негативний вплив на діяльність металургійних компаній Україна надає нестабільна робота підприємств - основних постачальників сировини для 
виробництва металопродукції. Так, через різке подорожчання енергоресурсів (зокрема електроенергії) ряд феросплавних заводів України були змушені 
скорочувати обсяги виробництва. Дана ситуація призводить до ослаблення ринкових позицій вітчизняних заводів і, відповідно, до активізації імпорту сировини, 
що в підсумку підвищує залежність металургії від закордонних постачальників, а також від стабільності національної валюти.  
      Канали збуту металопродукції на внутрішньому ринку Україні представлені, в основному, суміжними галузями (переважно будівельна галузь, 
машинобудування), крім того, попит на внутрішньому ринку формується замовленнями, пов'язаними з реалізацією великих інфраструктурних проектів в рамках 
підготовки країни до ЄВРО-2012.  
      У короткостроковому періоді показники діяльності українського металургійного комплексу будуть багато в чому залежатиме від кон'юнктури зовнішніх ринків 
і структури сировинної бази. Крім того, динаміка виробництва металургійної продукції буде визначатися станом суміжних галузей, об'ємом фінансування 
інфраструктурних проектів, а також фіскальною політикою, що проводиться урядом.  
      Публічне акціонерне товариство "Єнакiєвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками 
ЄМЗ, реалізувавши ряд iнвестицiйних проектів, перетворилося на крупного i впливового гравця металургійного ринку України i зайняло міцні позиції на 
світовому ринку товарної заготовки. Основним конкурентом ПАТ "ЄМЗ" на внутрішньому ринку металопродукції є "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РIГ" - найбільший 
виробник сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві арматурної сталі та катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталей, а також 
виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. До інших конкурентів на внутрішньому ринку належать: 
Алчевський МК, Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського, Донецький металургійний завод, Донецький металургійний завод прокатного 
обладнання, Краматорський завод ім.. Куйбишева. Високу конкуренцію ПАТ "ЄМЗ" на ринку СНД складають виробники з Росії (Череповецький металургійний 
завод "Северсталь", Магнітогорський металургійний комбінат, Западно-Сибирський металургійний завод, Нижньотагильський металургійний комбінат, 
Кузнецький металургійний комбінат, Челябінський металургійний комбінат, Бєлорєцький металургійний комбінат, Оскольський єлектро-металургiйний комбінат), 
Молдови (Молдовський металургійний завод) i Білорусії (Білоруський металургійний завод).  
      Щодо особливості продукції емітента, арматура є одним з видів сортового прокату i, на нашу думку, є взаємозамінною з іншими видами прокату, зокрема, 
колом, квадратом, шестигранником, стрижнями. Це твердження ґрунтується на:  
      - подібності споживчих властивостей цих товарів, адже всі вони використовуються у будівництві, мають одну групу споживачів;  
      - подібності фізичних характеристик, які є однаковими для всіх вказаних товарів, за виключенням форми перетину ( наприклад, перетин кола - коло, 
арматура - або коло - (для арматури класу А1 А240), або коло з насічками для арматури класу А2 та A3, шестигранника-шестикутник тощо). Підтвердженням 
цього є також те, що відповідно до рішення Євразійської Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації у країнах СНД до сортового прокату належить 
прокат, у якого дотична до будь-якої точки контуру поперечного перетину цей перетин не пересікає (ГОСТ 535-2005), i всі визначені вище види прокату 
вiдповiдають вказаним вимогам;  
      - подібності технічних характеристик, які обумовлені однією маркою сталі, з яких виготовляються ці види металопрокату, та знову ж таки подібними 
геометричними формами.  
      - вiдсутностi суттєвої рiзницi в цінах, яка не перевищує 5%, обумовлені легкістю переналаштовування обладнання з виробництва одного виду прокату на 
інший, та суттєвими потужностями українських виробників, які в разі виникнення такої рiзницi можуть в достатньо короткий термін почати виробляти більш 
прибуткову продукцію, i різниця зникне;  
      - абсолютній взаємозамінності з точки зору виробника, адже кожен з зазначених видів сортового прокату виробляється на одному обладнанні, тобто у будь-
який час виробник може легко, без додаткових витрат на переобладнання, перейти від виробництва одного виду сортового прокату до виробництва іншого ( на 
практиці все залежить від обсягів i виду сортового прокату, який на цей час замовили споживачі).  
      Таким чином, арматура є взаємозамінною як з точки зору споживача, так i з точки зору металовиробника.  
      Якість продукції ПАТ "ЄМЗ" розцінює як одну з головних умов своєї успішної роботи i збереження лідируючих позицій в українській металургії. Контроль 
якості ведеться на всіх етапах виробничої діяльності підприємств, починаючи від надходження первинної сировини i матеріалів i закінчуючи випуском готової 
продукції. Повне задоволення потреб замовників i інших зацікавлених сторін лежить в основі виробничої i збутової політики підприємств.  
      На ПАТ «ЄМЗ» розроблена, упроваджена і пройшла успішну сертифікацію аудиторами ТОВ «Інтерсерт-Україна» система менеджменту якості відповідно до 
вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008. В результаті функціонування системи менеджменту якості удалося досягти реалізації намічених на 2011 рік цілей 
в області якості, поліпшення окремих показників якості продукції і процесів.  
      У 2011 році були успішно проведені наглядові аудити британським сертифікаційним товариством «CARES», в результаті якого підтверджена дія раніше 
виданого сертифікату відповідності процесів пов'язаних з виробництвом непреривнолітої заготівки, що поставляється за британським стандартом BS 4449 
вимогам стандарту BS EN ISO 9001:2008.  
      У 2011г. проведений аудит на здобуття визнання як підприємство-виробник полособульбових профілів для суднобудування відповідно до вимог Регістра 
Ллойда.  
      Товариством були отримані наступні сертифікати відповідності:  
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      Сертифікат на системи менеджменту відповідно до вимог ISO 9001:2008 № TIC 15 100 96300, виданий сертифікаційним органом TUV Thuringen e.v. 2010-
07-06; Сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам BS EN ISO 9001:2008 №1180, виданий сертифікаційним суспільством Великобританії по 
арматурних сталям "Сares" від 01.01.2012; Сертифікат на полособульбову сталь №МD00/3121/0003/1, виданий Lloyd''s Register 31.03.2011; Сертифікат 
відповідності на прокат гарячекатаний фасонний з конструкційних сталей класу міцності S 235 і S 275 вимогам стандарту DIN EN 10025-2 № 0045-CPD-0384 від 
01.02.2011г.; Сертифікат відповідності на арматуру ненапружувану для залізобетонних конструкцій класів А400С і А500С діаметрами 10,0-36,0мм вимогам 
стандарту СТБ 1704-2006 №0230097 від 04.04.2011г., виданий РУП «Білоруський інститут будівельного проектування» Управління справами Президента 
Республіки Білорусь; Сертифікат відповідності на прокат термомеханічеськи зміцнений періодичного профілю з серповидними поперечними ребрами класу 
А500С діаметрами 8-25мм, 28-40мм для армування залізобетонних конструкцій вимогам стандарту СТО АСЧМ 7-93 №№ru.МСС.305.1020.4.ПР.22546-22551 від 
19.04.2011, виданий «Мосекспертстройсертіфікация»; Сертифікат відповідності на прокат арматурний зварюваний термомеханічеськи зміцнений періодичного 
профілю класу А500С для армування конструкцій діаметрами 8-25мм, 28-40мм вимогам стандарту ГОСТ Р 52544-2006 №№ru.МСС.305.1020.4.ПР.22540-22546 
від 19.04.2011, виданий «Мосекспертстройсертіфікация»; Сертифікат відповідності на прокат арматурний для залізобетонних конструкцій класів А400С і А500С 
вимогам ДСТУ 3760:2006 № Ua1.070.0039859-11 від 01.04.2011, виданий «УкрНІЇМет-СЕРТ»; Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-
12,5мм вимогам DIN EN 10016-1,2 №07-701-PZ0647-09-P01 від 01.04.2011, виданий TUV NORD; Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-
12,5мм вимогам ASTM A-510m-2003 №07-701-PZ0647-09-P02 від 01.04.2011, виданий TUV NORD; Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-
12,5мм вимогам ГОСТ 14959-79 №07-701-PZ0647-09-P03 від 01.04.2011, виданий TUV NORD; Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-
12,5мм вимогам ДСТУ 2770-94/ГОСТ 30136-95 №07-701-PZ0647-09-P04 від 01.04.2011, виданий TUV NORD.  
       
      4.5. Інформація про систему збуту продукції.  
      Реалiзацiя виготовленої продукції здійснюється згідно укладених договорів та контрактів.  
      Основними клієнтами по збуту металопродукції є ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ (відвантаження по Україні), 
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ" (відвантаження в країни СНД) та фірма "Metinvest International S.A.", компанія "PROMET 
STEEL" (відвантаження в дальнє зарубіжжя).  
      Способи постачання металопродукції: залізничним транспортом, автотранспортом.  
      Умови постачання : FCA, DAF, СРТ, FOB, EXW в редакції IНКОТЕРМС Офiцiйнi правила тлумачення торгових термінів Міжнародної торгової палати 
(редакція 2000 року).  
      Методи продаж:  
      - дистриб'юторська мережа ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» в містах: Бровари, Вишневе, Донецьк, Дніпропетровськ, Кременчук, Кривий Ріг, Харків, Одеса, 
Миколаїв, Севастополь, Сімферополь, с. Партизанське та інші.  
      - передача металопродукції на реалізацію за договором комісії, де ПАТ "ЄМЗ" виступає Комітентом, за його дорученням Комiсiонер за плату реалізує 
металопродукцію.  
      Основні ринки збуту:  
      - країни СНД: Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, Узбекистан;  
      - далеке зарубіжжя: Болгарія, Єгипет, Латвія, Литва, Сирія, Туреччина, Туніс, Італія, Румунія, Польща, Сербія, Бразилія, Ізраїль, Індонезія, Ліван, Ефіопія, 
Нігерія.  
      Експорт продукції ПАТ "ЄМЗ" відбувається переважно через фірму "Metinvest International S.A.", яка зареєстрована в м. Женева (Швейцарія). Ця компанія є 
одним з найбільших в Європі металотрейдерiв. Вона пропонує для своїх клієнтів повний спектр послуг: транспортування, страхування та фінансування 
продажів сталі та сировини. В структуру компанії входять понад 20 офісів у різних країнах світу.  
      Залежності від сезонних змін немає.  
       
      4.6. Інформація про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників.  
      Поставки сировини, а саме окатишів, рудного концентрату та коксу, здійснюються згідно укладених підприємством договорів з ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (місцезнаходження: вул. Постишева, 117, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001).  
      Вантажовідправниками окатишів є Пiвнiчний гірничо-збагачувальний комбінат та Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, їх доля в загальному обсязі 
постачання окатишів складає 99,76% та 0,24% відповідно. За звітний період ціна на окатиші у порівнянні до показників на початок звітного року збільшилась на 
35,27%.  
      Вантажовідправником рудного концентрату є Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат та Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, їх доля в 
загальному обсязі постачання окатишів складає 97,45% та 2,55% відповідно. За звітний період ціна на концентрат у порівнянні до показників на початок 
звітного року збільшилась на 44,65%.  
      Вантажовідправниками коксу та коксового дріб’язку - Авдієвський коксохімічний завод (77,45% від загального обсягу постачання), ПрАТ "Єнакiєвський 
коксохiмпром" (22,55% від загального обсягу постачання). За звітний період ціни на кокс у порівнянні до показників на початок звітного року зменшилася на 
2,68%.  
      Постачальниками вапняку є Новотроїцьке рудоуправління (місцезнаходження: вул. Советська, 85, с.м.т. Новотроїцьке, Волновахського р-ну, Донецька обл., 
Україна, 85732) – 88,76% вiд загального обсягу постачання) та Докучаєвський флюсодоломітний комбінат (місцезнаходження: вул. Тельмана, 2, м. Докучаєвськ, 
Донецька обл., Україна, 85740) – 11,24% від загального обсягу постачання. За звітний період цiна на вапняк у порівнянні до показників на початок звітного року 
збільшилась на 0,16%.  
      Аглоруду підприємство отримує від основного постачальника ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат - Україна" (місцезнаходження: вул. Симбирцева, 1а, 
м. Кривий Ріг, Україна, 50029), його доля в загальному обсязі постачання аглоруди складає 96,42%, та ТОВ «Торговий дім «Євразресурс 
Україна» (місцезнаходження: вул. Ударників, 31, м. Дніпропетровськ, Україна, 49064), його доля в загальному обсязі постачання аглоруди складає 3,58%. За 
звітний період ціни на аглоруду у порівнянні до показників на початок звітного року збільшились на 25,91%.  
      Імпортні поставки основної сировини відсутні.  
       
      4.7. Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) та укладені з ними договори, 
включаючи короткий опис їх істотних умов.  
      Основними клієнтами (платниками) металопродукції є:  
      - Відвантаження по Україні  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» за договором № 2900074-С від 15.01.2009;  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» за договором № 11-002599 від 01.04.2011;  
      ПАТ «МК« Азовсталь» № 2901324-С від 29.12.2009;  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА» № 2801948-С від 31.10.2008;  
      - Відвантаження до країн СНД  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА» за договором № 2701473 від 24.10.2007;  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором № 2900924-С від 27.12.2009;  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором № 11-002611 від 06.06.2011;  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором № 1001415 від 15.12.2010;  
      ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором № 11-005288 від 06.09.2011;  
      - Відвантаження на експорт (далеке зарубіжжя)  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 2701788 від 31.12.2007;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 2700933 від 11.07.2007;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 2701233 від 25.09.2007;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 1001082 від 24.01.2011;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 103102/03/1001014-С від 22.07.2010;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-000945 від 28.02.2011;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-000711 від 06.04.2011;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-005376 від 09.09.2011;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-005377 від 09.09.2011;  
      Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-004434 від 04.08.2011;  
      компанія «ПРОМЕТ СТІЛЛ» за договором № 1000293 від 22.03.2010  
      Короткий опис істотних умов договорів:  
      Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти та сплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті (договорі) і 
Специфікаціях до нього.  
      Способи постачання металопродукції: залізничним транспортом, автотранспортом.  
      Умови постачання : FCA, DAF, СРТ, FOB, EXW в редакції IНКОТЕРМС Офiцiйнi правила тлумачення торгових термінів Міжнародної торгової палати 
(редакція 2000 року). Дистриб'юторська мережа - металлоцентри в містах: Бровари, Вишневе, Донецьк, Дніпропетровськ, Кременчук, Кривий Ріг, Харків, Одеса, 
Миколаїв, Севастополь, Сімферополь, с. Партизанське.  
       
      4.8. Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.  
      Емітент не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями. 
       
      4.9. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.  
      Вид діяльності: Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромінювання, номер ліцензії АВ № 491903, дата видачі 04.11.2009, державний орган, що 
видав: Пiвденно-схiдна Державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Державного комiтету ядерного регулювання України, дата закінчення дії ліцензії 
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04.11.2014. Лiцензiя отримана для експлуатацiї, отримання (придбання), передачi (збуту) i зберiгання ДIВ, а саме: релейних радiоiзотопних приладiв, 
нейтронних аналiзаторiв вологостi, апаратiв рентгенiвських iмпульсних наносекундних автономних i спектрометрiв рентгенiвських багатоканальних. Дiю виданої 
лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на спецiальне водокористування, номер дозволу № УКР-ДОН-4380, дата видачі 31.08.2010, державний орган, що видав: Державне 
управлiння охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, дата закінчення дії дозволу 01.10.2013. Дiю виданого дозволу планується 
продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2011 р., номер дозволу № 18.05, дата видачі 29.06.2010, державний орган, що видав: Державне управлiння 
охорони навколишнього природного середовища в Донецькiй областi, дата закінчення дії дозволу 31.12.2011. Дiю виданого дозволу планується продовжити на 
наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України 
"Про автомобiльний транспорт", номер ліцензії АВ № 560592, дата видачі 29.09.2010, державний орган, що видав: Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 
Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi (ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ), дата закінчення дії ліцензії необмежений строк. Лiцензiя отримана 
для здiйснення внутрiшнiх перевезень вантажiв i пасажирiв автомобiльним транспортом на необмежений термiн.  
      Вид діяльності: Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, номер дозволу № 1412000000-33, дата видачі 
31.03.2009, державний орган, що видав: Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України, дата закінчення дії дозволу 31.03.2014.  
      Про внесення змін до дозволу № 1412000000-33 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, номер дозволу №
1412000000-33 А, дата видачі 31.03.2011, державний орган, що видав: Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України, дата закінчення 
дії дозволу 31.03.2014.  
      Про внесення змін до дозволу № 1412000000-33 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, номер дозволу №
1412000000-33 Б, дата видачі 30.05.2011, державний орган, що видав: Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України, дата закінчення 
дії дозволу 01.04.2014. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Протягом звітного періоду емітент отримав наступні ліцензії та дозволи:  
      Вид діяльності: Дозвiл на здiйснення зберiгання/використання кислоти соляної, номер дозволу №015/11, дата видачі 10.03.2011, державний орган, що 
видав: Мiнiстерство екології та природних ресурсів, дата закінчення дії дозволу 11.03.2014. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн 
за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на спецiальне водокористування ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (дозвіл та нормативни ГДС переоформлено на Макіївську 
філію ПАТ «ЄМЗ»), номер дозволу № УКР-ДОН-4319, дата видачі 13.07.2010, державний орган, що видав: Державне управлiння охорони навколишнього 
природного середовища в Донецькій області, дата закінчення дії дозволу 01.08.2013. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 
умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i 
прекурсорiв", номер ліцензії АВ № 585417, дата видачі 29.06.2011, державний орган, що видав:Державний комiтет України з контролю за наркотиками, дата 
закінчення дії ліцензії 16.06.2016. Лiцензiя отримана для забезпечення процесiв при виробництвi металопродукцiї з використанням мiнiмально необхiдної 
кiлькiстi прекурсорiв. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки, номер дозволу № 2118.11.30-74.30.0, дата видачі 24.05.2011, державний 
орган, що видав: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду (Держгірпромнагляд), дата закінчення дії дозволу 
24.05.2016. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки:  
      - випробування:  
      неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VT), ультразвуковий (UT), магнітопорошковий (МЕ); руйнівний контроль: вимирювання твердості, механічні 
випробування, металографічні дослідження;  
      - технічне діагностування (експертне обстеження)  
      наступного обладнання: вантажопідіймальні крани, підйомники самохідні та причіпні.  
      Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, номер ліцензії АВ №589673, дата видачі 27.07.2011, державний 
орган, що видав: Державна архітектурно-будівельна інспекція України, дата закінчення дії ліцензії 27.07.2016. Лiцензiя отримана для здiйснення спецiальних 
видiв робiт по проектуванню. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Надання освiтних послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до 
професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї (спецiальностi (професiї) та лiцензованi обсяги прийому вказані у додатку), номер 
ліцензії АВ № 586552, дата видачі 09.08.2011, державний орган, що видав: Мiнiстерство освiти і науки, молоді та спорту України, дата закінчення дії ліцензії 
28.03.2013. Лiцензiя отримана для проведення професiйно-технiчного навчання (пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї) робiтникiв. Дiю виданої 
лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на спецiальне водокористування ПАТ «ЄМЗ» база відпочинку «Луч», номер дозволу № УКР-ДОН-4927, дата видачі 11.08.2011, 
державний орган, що видав: Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, дата закінчення дії дозволу 
01.08.2014. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на спецiальне водокористування ПАТ «ЄМЗ» пансіонат «Рубін», номер дозволу № УКР-ДОН-4916, дата видачі 04.08.2011, 
державний орган, що видав: Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, дата закінчення дії дозволу 
01.09.2014. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності:Медична практика, номер ліцензії АГ № 601884, дата видачі 13.07.2011 (переоформлення ліцензії від 30.03.2007 серії АВ №333183), 
державний орган, що видав: Мiнiстерство охорони здоров'я України, дата закінчення дії ліцензії 30.03.2012. Лiцензiя отримана для функцiонування санаторiя-
профiлакторiя ПАТ "ЄМЗ". Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Виробництво електричної енергії, номер ліцензії АГ № 578492, дата видачі 11.08.2011, державний орган, що видав: Нацiональна комiсiя 
регулювання електроенергетики України (НКРЕ), дата закінчення дії ліцензії 10.08.2021. Товариство є основним споживачем-власником електричних мереж, 
мережi якого безпосередньо пiдключенi до мереж органiзацiї, що електропередає, або до магiстральних (мiждержавних) електромереж. Дiяльнiсть по 
виробництву э/энергии пiдлягає лiцензируванню в тому випадку, якщо встановлена потужнiсть устаткування по виробництву э/энергии складає 5 МВт i бiльш. 
Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел 
енергії, номер ліцензії АГ № 500434, дата видачі 11.08.2011, державний орган, що видав: Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ), 
дата закінчення дії ліцензії 10.08.2021. Лiцензiя отримана для виробництва теплової енергiя на теплоелектроцентралях пiдприємства. Дiю виданої лiцензiї 
планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки, номер дозволу № 1466.11.14-27.10.0, дата видачі 17.08.2011, державний орган, що видав: 
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду (Держгірпромнагляд) територіальне управління Держгірпромнагляду по 
Донецькій області, дата закінчення дії дозволу 17.08.2016. Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: зварювальні, 
газополум'яні. наплавні, напилювальні та паяльні роботи; роботи в охоронних зонах ліній електропередачі, діючих газопроводів; роботи в діючих 
електроустановках до 110 кВ включно; роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів; 
роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів; роботи в термічних цехах і дільницях па електротермічних установках підвищеної та 
високої частоти; роботи з небезпечними речовинами (II. III. IV класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76) та інертними газами; експлуатація, ремонт та технічне 
обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, зберіганням та транспортуванням небезпечних речовин; зберігання, 
експлуатація балонів із стисненими, зрідженими та інертними газами, їх заповнення, спорожнення; виконання газонебезпечних робіт і робіт у 
вибухопожежонебезпечних зонах; роботи, пов'язані з підготовкою балонів до зливу-наливу небезпечних речовин (стиснений газ-кисень); злив в резервуари 
нафтопродуктів; застосування лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій; обслуговування акумуляторних 
батарей; гасіння вапна; обслуговування генераторних ацетиленових установок; чищення дахів будинків та споруд; ливарні, плавильні, заливальні роботи і 
термообробка лиття; виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування продуктів розподілення повітря (кисень); розподіл і застосування природного 
та супровідних металургійному виробництву (коксового, доменного) газів; обслуговування станів гарячої прокатки (крім стану 280); роботи, пов'язані з 
відпалюванням сталі, сплавів і відливок; гранулювання доменного шлаку; роботи, пов'язані з вибиванням відливок із застосуванням відбійних молотків; 
управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, просівальних, змішувальних механізмів; обслуговування вальцювальних, 
штампувальних верстатів та автоматів; ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: обладнання для основного виробництва та 
транспортування у металургійній , ливарній промисловості, ливарного обладнання; налагодження, ремонт та реконструкція електроустановок та 
електрообладнання, крім вибухозахисних, які застосовуються у вугільній промисловості; ремонт (з застосуванням зварювання) устаткування підвищеної 
небезпеки та їх елементів:  
      -парових і водогрійних котлів;  
      -трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115°С; посудин, що працюють під тиском понад 0,07 
МПа; аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов'язані з проведенням цих робіт; експлуатація і ремонт водозбірних споруд; 
роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, замкнутому просторі; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій; роботи на висоті, у тому числі з риштувань, з механічними підіймачами; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і 
механізмів; такелажні та стропальні роботи; управління тракторами та самохідним технологічним устаткуванням; механічна обробка деревини і металів; 
розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі); експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, що знаходиться на балансі 
підприємства під час проведення експертизи.  
      Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки, номер дозволу № 3366.11.30-74.30.0, дата видачі 26.09.2011, державний орган, що видав: 
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду (Держгірпромнагляд), дата закінчення дії дозволу 26.09.2016. 
Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання. Дiю виданого дозволу 
планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
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      Вид діяльності: Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки, номер дозволу № 3367.11.30-74.30.0, дата видачі 26.09.2011, державний орган, що видав: 
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду (Держгірпромнагляд), дата закінчення дії дозволу 26.09.2016. 
Дозволяється ПАТ «ЄМЗ», Макіївській філії виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання. Дiю 
виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності: Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2012 р., номер дозволу № 18.07, дата видачі 30.06.2011 (коригування від 17.11.2011), державний орган, що 
видав: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькiй областi, дата закінчення дії дозволу 31.12.2012. Дiю виданого 
дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
      Вид діяльності:Заготiвля , переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металів, номер ліцензії АВ № 597572, дата видачі 07.11.2011, 
державний орган, що видав: Мiнiстерство економічного розвитку і торгівлі України, дата закінчення дії ліцензії 29.11.2016. Дiю виданої лiцензiї планується 
продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  
       
      4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента  
      ПАТ «ЄМЗ» має власний товарний знак, який виданий державним патентним відомством України 31.05.1993 року, номер свідоцтва 423, продовжено 
28.05.2003 року, дійсний до 03.07.2013 (відповідно до договору № 2000836 від 16.04.2000 СП ТОВ «Метален» дано право користування товарним знаком 
підприємства).  
      Між ПАТ «ЕМЗ», як Ліцензіат та МеталУкр Холдинг Лімітед, як Ліцензіар укладено договір № 2900737 від 19.08.2009, відповідно до якого Ліцензіат отримав 
невиключну ліцензію на право користування знаками для товарів і послуг «МЕТІНВЕСТ» та «METINVEST», знаком для товарів і послуг у вигляді букв «МММ» 
червоного кольору.  
      Строк дії договору – до 23.11.2012.  
      Ліцензіар є власником свідоцтва № 102592, що засвідчує його право власності на знак для товарів і послуг «МЕТІНВЕСТ», свідоцтва № 92444, що засвідчує 
його право власності на знак для товарів і послуг «METINVEST» та свідоцтва № 91779, що засвідчує його право власності на знак для товарів і послуг у вигляді 
букв «МММ» червоного кольору.  
      За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну ліцензію, без права її передачі іншим особам, на використання Знаку виключно на Території щодо 
усіх товарів і послуг 1, 6, 35, 36, 39, 42, класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), стосовно яких Знак було зареєстровано, усіма можливими 
способами в рамках продажу товарів Особам, що:  
      1) не контролюються Ліцензіатом;  
      2) не контролюють Ліцензіата;  
      3) не перебувають з Ліцензіатом під спільним контролем, включаючи але обмежуючись використанням:  
      - на Товарах, їх етикетках та упаковці Товару;  
      - на документації (наприклад, супровідні документи: рахунок-фактура (інвойс), сертифікат якості), що пов’язана з введенням Товарів в цивільний обіг;  
      - в пропозиціях про продаж Товарів;  
      - в рекламній діяльності Ліцензіата щодо виробництва і продажу Товарів , а також будь-якого іншого розпорядження Товарами;  
      - в мережі Інтернет, а саме в доменному імені та у інших способах адресації;  
      - у внутрішній та зовнішній документації Ліцензіата (в тому числі на бланках листів), на печатках та штампах;  
      - на вивісках та будь-яких інших об’єктах інформаційного характеру;  
      - у фірмовому найменування Ліцензіата.  
      Якщо якість товарів і послуг не відповідає вимогам цього Договору, то Ліцензіат зобов’язаний вжити заходів до відновлення вказаної в цьому Договорі якості 
товарів і послуг. При цьому Ліцензіар зобов’язаний сприяти Ліцензіату. Ліцензіату надається строк 30 (тридцять) робочих днів для відновлення якості Товарів 
Ліцензіата.  
      Якщо Ліцензіат не відновлює якість Товарів протягом терміну, указаного вище, Ліцензіар має право достроково розірвати цей Договір і вимагати від 
Ліцензіата відшкодування збитків.  
      За Договором № 1000287 від 30.03.2010, укладеним з товариством з обмеженою відповідальністю "СТРАБІС ВЕБ", ПАТ «ЄМЗ» передано право 
використання комп’ютерною програмою «СТРАБІС ВЕБ». Дана інформаційно-аналітична база використовується Управлінням безпеки ПАТ «ЄМЗ» для 
проведення попередньої кваліфікації контрагентів. Строк дії договору: до 31.01.2013.  
      За ліцензійним Договором №1000885 від 28.05.2010р., укладеним з ПрАТ «ІНКОМ», ПАТ «ЄМЗ» передано право використання програмного забезпечення 
Microsoft (ліцензування програмного забезпечення Microsoft на ПК та серверах ПАТ «ЄМЗ» та Макіївської філії ПАТ«ЄМЗ»). Строк дії договору: до 31.07.2013.  
      За Договором № 11-002334, укладеним з ТОВ "АСКОН-КР", ПАТ «ЄМЗ» надане право використання програмного забезпечення для проектування та 
технічного документообігу Управлінням підготовки ремонтів ПАТ «ЄМЗ». Строк дії договору: до 31.12.2011.  
      За Договором № 1001245 від 31.12.2010, укладеним з ТОВ «ТМСОФТ», ПАТ «ЄМЗ» передано право використання програмного забезпечення "Сервер 
модуля узгодження інформаційного обміну с АС "Клієнт УЗ", яке забезпечує підключення до електронного документообігу Укрзалізниці. Строк дії договору: до 
31.12.2011.  
      Інші об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність відсутні. 
       
      4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.  
      Публічне акціонерне товариство «Єнакієвський металургійний завод» керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції 
України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів та актів законодавства 
України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  
      ПАТ «ЄМЗ» набуло прав й обов’язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне 
мати такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність 
Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.  
      Державне регулювання забезпечує захист суспільних інтересів, справедливість і рівноправність ринку та доступність і відкритість інформації. Функції 
регулювання і контролю за ринком цінних паперів держава здійснює шляхом формування спеціальних структур, потреба в яких зумовлена організацією 
реєстрації випусків цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів; специфікою способів регулювання, пов’язаних з контролем за наданням 
великих масивів інформації; необхідністю постійної адаптації законодавства та підзаконних норм фондового ринку, який швидко розвивається і змінюється; 
необхідністю для широкого загалу інвесторів створення органу, здатного захистити їхні інтереси.  
      Державно-правове регулювання ринку цінних паперів здійснюють на підставі законодавчих і підзаконних актів. Для формування фондового ринку України як 
ефективного механізму обігу цінних паперів, який сприяє економічному розвитку і забезпечує належні умови для інвестицій та надійний захист інтересів, 
виникає необхідність в прийнятті законодавчих актів та актів органів державної влади для створення рівних можливостей та спрощення умов доступу інвесторів 
і позичальників на ринок фінансових ресурсів, створення необхідних умов (соціально-політичних, економічних, правових) для реалізації інтересів суб’єктів 
фондового ринку та забезпечення захисту їхніх майнових прав, а також надійного механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань та 
злочинності на ринку цінних паперів.  
      Чинне законодавство та акти органів державної влади повинні створювати розвинену правову інфраструктуру забезпечення діяльності фондового ринку, 
яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб’єктів, що, в свою чергу, забезпечує надання інвесторам повної й доступної інформації 
стосовно умов випуску та обігу на ринку цінних паперів, гласності фінансово-господарської діяльності емітентів та створює умови для змагання за найвигідніше 
залучення вільних фінансових ресурсів і встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників за умов контролю за дотриманням правил 
чесної конкуренції учасниками фондового ринку.  
       
      4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному та попередньому роках.  
      Проведення науково-дослідної роботи на пiдприємствi - один із шляхів підвищення ефективності виробництва, внаслiдок розробки i впровадження нових 
технологій, спрямованих на більш рацiональнi схеми роботи агрегатів та використання сировини та енергоносіїв, а також - на підвищення якості продукції, що 
випускається.  
      "Безперервні операцiйнi поліпшення" - одна з реалізованих в 2010 році ініціатив, спрямованих на підвищення ефективності бізнесу i поліпшення iмiджу 
компанії, як представника світової індустрії виробництва металопродукції. Мета даної ініціативи - підвищення операційної ефективності виробництва шляхом 
реалізації заходів, спрямованих на впровадження найбільш оптимальних параметрів роботи агрегатів i ресурсозберігаючих технологій, зниження собiвартостi 
продукції, яка виробляється, що створює сприятливі умови для функціонування та фінансового здоров'я підприємства.  
      Витрати на проведення досліджень у 2011році планувалися на рівні 2245 тис.грн. фактично за цією статтею витрачено 1777тис.грн. В 2010 році витрати на 
проведення досліджень планувалися на рiвнi 432 тис. грн., фактично витрачено 324 тис. грн.  
      У 2011 році були заплановані та проведені дослідницькі роботи із залученням фахівців:  
      Інституту чорної металургії ім. Некрасова НАН України. Основний напрямок досліджень - розробка рекомендацій щодо стабілізації виробництва на 
заданому рівні і скорочення витрат палива; розробка економічних програм завантаження і раціонального технологічного режиму плавки на ДП №3 для 
забезпечення стабільної роботи при переході на виплавку чавуну.;  
      ТОВ «Об’єднання виробників чавуну». Основний напрямок досліджень - підвищення виробництва чавуну та зниження витрат коксу;  
      ТОВ Технопарк ДонДТУ «УНІТЕХ». Основний напрямок досліджень - підвищення стабільності розливання сталі закритим струменем і зниження 
дефективності заготівки;  
      ПАТ «Проектний і проектно-конструкторський інститут «Металургавтоматика». Основний напрямок досліджень - вироблення вимог з доопрацюванням 
програмного забезпечення та доукомплектування обладнання існуючої АСУ ТП "Виплавка", що забезпечують ефективне функціонування комп'ютерної системи 
«Порадник машиніста дистриб'ютора».  
       
      4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом 
звітного року.  
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      1. Реконструкція доменної печі №3 з модернiзацiєю з метою збільшення продуктивності печі до 1200 тис. тонн чавуну. Будівництво завершено. Фактичні 
витрати у звітному періоді склали 481,95 млн. грн.  
      2. Будівництво зливних водоводів від доменних печей в заводський ставок з метою запобігання підтопленню території ДП з ж/д шляхами, по яких 
транспортують рідкий чавун. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 1,04 млн. грн.  
      3. Будівництво резервної турбоповітродувки для ДП 3,5. з метою забезпечення дуттям доменні печі в повному об’ємі у зв'язку з високим моральним, 
фізичним зносом i вiдсутнiстю резерву існуючих ТДВ. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 53,46 млн. 
грн.  
      4. Відновлення греблі i шламопроводів (Белiков Яр) з метою збільшення мiсткостi шламонакопичувача до 3-х млн.м3 . Завершення будівництва планується 
на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 44,5 млн. грн.  
      5. Застосування ФКУ на установках "Кiвш-пiч" в конвертерному цеху згідно вимог чинного законодавства. Будівництво завершено. Фактична витрати у 
звітному періоді склали 3,98 млн. грн.  
      6. Новий повітряний компресор кисневого цеху. Вiдсутнiсть резерву приводить до підвищеного ризику зниження виробництва кисню. Завершення 
будівництва планується на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 2,75 млн. грн.  
      7. Охоронний захід - будівництво периметру заводу. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 1,4 млн. 
грн.  
      8. Капітальний ремонт обжиговоі печу №1 з реконструкцією технологічної системи ПГОУ. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактична 
витрати у звітному періоді склали 3,3 млн. грн.  
      9. Проведення капітального ремонту конвертера №2 з заміною газовідводящого тракту. Будівництво завершено. Фактична витрати у звітному періоді склали 
76,5 млн. грн.  
      Фінансування iнвестицiйних проектів здійснюється за рахунок власних коштів.  
       
      4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання 
емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи.  
      Основне екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження: ЗУ «Про охорону навколишнього природного 
середовища», ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», ЗУ «Про відходи», «Земельний кодекс», «Водний кодекс", Кодекс України про надра, «Податковий 
Кодекс України», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 от27.06.2006г. «Про затвердження нормативів гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та інші Закони та акти законодавства України.  
      За 2011р. на підприємстві контролюючими органами було проведено вісім перевірок виконання вимог природоохоронного законодавства ПАТ «ЄМЗ», з них: 
      - Державною екологічною інспекцією в Донецькій обл. - 1;  
      - Міською санітарно-епідеміологічною станцією - 2;  
      - Відділом оперативного міжрайонного екологічного контролю по Єнакієвському регіону - 5.  
      Публічне акціонерне товариство «Єнакієвський металургійний завод» є найбільшим промисловим підприємством м. Єнакієве. Тому на підприємстві лежить 
велика відповідальність за моніторинг стану навколишнього середовища, зниження шкідливої дії на нього. Цю роботу на підприємствах веде відділ охорони 
навколишнього середовища (ВОНС).  
      Систематичний контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферу і скиданнями стічних вод у водоймища здійснює лабораторія аналітичних 
досліджень ВОНС.  
      Мета відділу охорони навколишнього середовища ПАТ «ЄМЗ» - зниження негативної дії на навколишнє середовище від структурних підрозділів підприємств 
до нормативного рівня, що є можливим тільки при постійній роботі по реконструкції основних виробничих процесів, впровадженні сучасних маловідходних 
технологій і одночасному будівництві природоохоронних споруд. Саме така робота і ведеться на підприємстві. Темпи вкладень в природоохоронні заходи з 
кожним роком збільшуються.  
      У звітному періоді проведена робота по підвищенню надійності і поліпшенню ефективності роботи діючих об'єктів природоохоронного призначення 
(капітальні і поточні ремонти):  
      В 2011 р. витрати на виконання природоохоронних заходів склали: 331072,028 тис. грн., зокрема:  
      Капітальні ремонти природоохоронного устаткування: 27859,172 тис. грн.  
      - по захисту (охороні) водного басейну – 14430,240 тис. грн.  
      - по захисту (охороні) повітряного басейну – 13428,932 тис. грн.  
      Поточні ремонти природоохоронного устаткування: 3785,066 тис. грн.  
      - по захисту (охороні) водного басейну - 857,620 тис. грн.  
      - по захисту (охороні) повітряного басейну – 2927,446 тис. грн.  
      Капітальне будівництво 299427,790 тис. грн., а саме:  
      - реконструкція об'єднаного шламонакопичувача - 42081,965 тис. грн.;  
      - інжиніринг проектної документації ТЕО "Будівництво нового агломераційного цеху» - 6,4 тис. грн.  
      - будівництво ДП№3 85237,480 тис. грн., з них:  
      пилогазоочистноє устаткування 56258,990 тис. грн.  
      оборотний цикл водопостачання 28978,49 тис. грн.  
      - будівництво электрофильтра за обертальною піччю опалення вапняку №1 – 1833,265 тис. грн.  
      - завершено будівництво нового оборотного циклу ТЕЦ-ПВС. – 46718,030 тис. грн.  
      - виконана реконструкція хім. водоочистки ТЕЦ-ПВС – 10801,020 тис. грн. і т.п.  
      Згідно «Податкового Кодексу України», за забруднення навколишнього природного середовища і використання водних ресурсів, нараховані платежі:  
      ПАТ “ЄМЗ» в сумі 7650,759 тис. грн., зокрема:  
      1. Платня за викиди забруднюючих речовин в атмосферу – 4646.468 тис. грн.,  
      2. Платня за скидання забруднюючих речовин у водні басейни – 34,721 тис. грн.  
      3. Платня за розміщення відходів виробництва - 2948,084 тис. грн.  
      4. Придбання джерел іонізуючого випромінювання – 21,486 тис. грн.  
      Макіївська філія ПАТ «ЄМЗ» в сумі 277,547 тис. грн., зокрема:  
      1. Платня за викиди забруднюючих речовин в атмосферу – 234,830 тис. грн.,  
      2. Платня за скидання забруднюючих речовин у водні басейни – 42,570 тис. грн.  
      3. Платня за розміщення відходів виробництва - 0,147 тис. грн.  
      Податок на спец. водокористування ПАТ “ЄМЗ» - 7814,382 тис. грн.  
      Податок на спец. водокористування Макіївська філія ПАТ “ЄМЗ»- 1117,263 тис. грн.  
      Основні фактори, що впливають на діяльність емітента, це:  
      - забруднення повітряного і водного басейнів, грунтів в зв язку з :  
      - недостатнім оснащенням джерел викидів пилогазоочистним обладнанням;  
      - недостатнім очищенням на випусках стічних вод;  
      - недостатнім ринком збуту шлаків металургійного виробництва;  
      - відсутністю вільних площ для розміщення відходів виробництва.  
      У грудні 2010 року на підприємстві впроваджена і функціонує система менеджменту навколишнього середовища відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 14001:2004. Так само у звітному році на ПАТ «ЄМЗ» фахівцями ТОВ Бюро «Верітас Україна» було проведено наглядовий аудит підприємства з 
метою здійснення нагляду за станом системи менеджменту навколишнього середовища і забезпечення її вимогам міжнародного стандарту ІСО 14001. 
Невідповідностей не виявлено, система на підприємстві функціонує.  
      Протягом останніх років підприємство успішно проводить програму технічного переозброєння, в якій враховуються європейські стандарти екологічної 
безпеки. Пошук рішення екологічних проблем здійснюється в 2-х напрямах:  
      - технологічне, пов'язане з пошуком і реалізацією ресурсо-енергозберегаючих і маловідходних технологій;  
      - економічні рішення, пов’язані з введенням природозахисних пристроїв і технологій, що уловлюють і знешкоджують шкідливі викиди в атмосферу, скидання 
у водоймища, виробничі і побутові відходи. 
       
      4.15. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами 
економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.  
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Розділ V. Інформація про основні засоби емітента 

      5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року.  
      Первісна вартість основних засобів на початок поточного року становить 1139683 тис. грн.  
      Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року становить 1116444 тис. грн.  
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 2690827 тис. грн.  
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 2531615 тис. грн.  
      Первісна вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2011 становить 9326 тис. грн. (на початок звітного періоду - 9326 тис. грн.), знос 4 596 тис. 
грн.,залишкова вартість 4 730 тис. грн.  
      Вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2011, склала 11919 тис. грн. (на початок звітного періоду – 11516 тис. грн.), знос 
4798 тис. грн., залишкова вартість 7121 тис. грн.  
      На виконання Закону від 16.07.99р. № 996-Х1У "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Стратегії застосування МСФЗ в 
Україні (розпорядження Кабінету Міністрів від 24.10.2007 № 991-р) та дотримання єдиної методики бухгалтерського обліку господарських операцій та 
складання фінансової звітності наказом по товариству з 01.01.2011 введено в дію Облікову політику відповідно до МСФЗ.  
      На основі затвердженої облікової політики Товариства повідомляємо, що інформація, яка розкрита у фінансових звітах за 2010, 2011 роки чітко і 
беззастережно відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності, що підтверджено аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) щодо 
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2011 року.  
      До основних засобів (ОЗ) належать матеріальні активи, очікуваний термін використання (експлуатації) яких більше одного року і первісна вартість яких 
більше 3000 гривень.  
      Малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА) вважаються об'єкти строком служби більше одного року, первісна вартість яких складає до 
3000 грн.  
      У ситуаціях, коли відсутня однозначність в класифікації активу як ОЗ або як МБП (термін служби активу становить 11-13 місяців), підприємство може 
застосувати принцип доцільності та класифікувати такий актив як МБП.  
      В звітному періоді індексація основних засобів не здійснювалася. З метою визначення справедливої вартості основних засобів у відповідності зі 
стандартами і визначеннями Міжнародного Стандарту Бухгалтерського обліку № 16 "Основні засоби" в звітному періоді була проведена переоцінка основних 
засобів. Уцінка первісної вартості склала 161775,7 тис. грн.  
      Модель переоцінки  
      Будучи визнаним як актив, об'єкт основних засобів, справедлива вартість якого піддається достовірній оцінці, підлягає обліку за переоціненою вартістю, що 
дорівнює його справедливій вартості на дату переоцінки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизації та будь-яких накопичених згодом збитків 
від знецінення. Переоцінки повинні проводитися з достатньою регулярністю, щоб уникнути суттєвої відмінності балансової вартості від тієї, яка визначається 
при використанні справедливої вартості на звітну дату.  
      Частота проведення переоцінок залежить від змін у справедливій вартості основних засобів. Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво 
відрізняється від його балансової вартості, необхідна додаткова переоцінка. Справедлива вартість деяких об'єктів основних засобів може бути предметом 
значних і довільних коливань, тому вони вимагають щорічної переоцінки. Такі часті переоцінки не має сенсу проводити для об'єктів основних засобів, 
справедлива вартість яких змінюється незначно. Необхідність в переоцінці таких об'єктів може виникати один раз в 3-5 років.  
      Підприємство не рідше одного разу на рік перед складанням річної фінансової звітності виконують аналіз балансової вартості всіх об'єктів основних засобів 
на предмет виявлення можливих відхилень від справедливої вартості. За результатами аналізу приймається рішення про необхідність переоцінки.  
      Якщо проводиться переоцінка окремого об'єкта основних засобів, то переоцінці підлягає і вся група основних засобів, до якої належить цей актив.  
      Коли балансова вартість активу збільшується в результаті переоцінки, то це збільшення відображається в інших сукупних доходах як дооцінка активу. 
Однак якщо раніше даний об'єкт був знижений в ціні (був показаний збиток), то спочатку відображається дохід в розмірі попередніх уцінок, і тільки при 
перевищенні таких уцінок залишок відображається як дооцінка в інших сукупних доходах.  
      Коли балансова вартість активу в результаті переоцінки зменшується, то це зменшення визнається як витрати поточного періоду в складі тих же статей 
витрат, що і амортизація такого активу. Однак якщо актив раніше було дооцінено, і відповідна сума була відображена як дооцінка в інших сукупних доходах 
Компанії, то спочатку зменшується сума дооцінки активу (компонент інших сукупних доходів), а потім залишок відноситься на витрати поточного періоду до 
складу тих же статей витрат, що і амортизація такого активу.  
      При переоцінці основних засобів Компанія зменшує собівартість об'єкта основних засобів на суму накопиченого зносу і проводить переоцінку чистої 
балансової вартості до справедливої (ринкової) вартості основного засобу.  
      Визнаний в інших сукупних доходах резерв переоцінки щомісячно амортизується. Суми амортизації резерву переоцінки відносяться на нерозподілений 
прибуток одночасно з нарахуванням амортизації на об'єкт основних засобів. Амортизація резерву переоцінки нараховується протягом строку корисного 
використання, встановленого для об'єкта основних засобів. При вибутті переоціненого об'єкта основних засобів резерв переоцінки, що відноситься до такого 
об'єкта, списується на нерозподілений прибуток.  
      Обрані методи оцінки та нарахування амортизації залишалися незмінними протягом звітного періоду.  
      Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, встановленим технічним персоналом 
підприємства.  
      Використання прямолінійного методу передбачає, що економічні вигоди від використання основного кошти розподіляються рівномірно в кожний період 
нарахування амортизації.  
      Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю.  
      Суми нарахованої амортизації (зносу) враховуються окремо від первісної вартості основних засобів і включаються до складу витрат поточного періоду 
(собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) або у вартість активів (запаси, капітальне будівництво) в 
залежності від того , для яких цілей використовуються об'єкти основних засобів.  
      Нарахування амортизації починається з першого дня місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняє нараховуватися з місяця, 
наступного за вибуттям об'єкта.  
      У разі вибуття об'єкта, вартість якого не повністю амортизована, амортизація нараховується за цілий місяць.  
      Амортизація продовжує нараховуватися в періоди, коли об'єкт простоює або виведений з активної експлуатації до того моменту, поки його вартість повністю 
не амортизується, або на неї не буде нарахований резерв під знецінення., Якщо об'єкт не використовується у зв'язку з його капітальним ремонтом, або 
тимчасово виведений з експлуатації без рішення про його списання, амортизація на такий об'єкт продовжує нараховуватися.  
      Терміни корисної служби знову придбаних об'єктів встановлюються технічними фахівцями підприємства.  
      Перегляд встановлених строків служби для об'єктів основних засобів здійснюється технічними фахівцями підприємства при отриманні нової інформації, яка 
може свідчити про зміну таких строків (наприклад, проведення модернізації, пошкодження ОЗ і т.д.).  
      Від місяця, наступного за місяцем перегляду терміну корисної служби об'єкта, амортизація нараховується з використанням нового терміну служби. Суми 
амортизації, нараховані до перегляду терміну корисної служби об'єкта основних засобів, не коригуються.  
      При визначенні строків корисної служби об'єктів основних засобів технічні фахівці можуть керуватися термінами, встановленими в технічній документації на 
такі об'єкти.  
      Встановлювані технічними фахівцями терміни корисної служби об'єктів основних засобів, амортизацію на які вирішено нараховувати прямолінійним 
методом, не можуть перевищувати граничні терміни корисної служби основних засобів.  
      На землю амортизація не нараховується.  
      На об'єкти, що відносяться до малоцінних необоротних активів, нараховується амортизація в розмірі 100% в момент їх введення в експлуатацію.  
      Класифiкацiя основних засобів по групах за термінами корисної служби:  
      Земельні ділянки – не амортизується  
      Будівлі - 60 років  
      Споруди - 60 років  
      Об'єкти благоустрою території - 15 років  
      Інженерні комунікації - 15 років  
      Передавальні пристрої і механізми-мостові, рудогрейферні, портальні крани - 20 років  
      Передавальні пристрої та механізми - 10 років  
      Машини та обладнання основного виробництва - 35 років  
      Машини та обладнання допоміжних цехів - 35 років  
      Транспортні засоби - ж/д тепловози - 25 років  
      Транспортні засоби - залізничні вагони, піввагони, хопера, думпкари та інші вагони - 10 років  
      Транспортні засоби – авто - 10 років  
      Транспортні засоби - водний - 10 років  
      Автомобілі загального призначення - 5 років  
      Обладнання та засоби зв'язку - 10 років  
      Офісні меблі і пристосування - 7 років  
      Офісна техніка - 5 років  
      Інформаційні системи та персональні комп'ютери - 4 роки  
      Інші основні засоби (основні засоби соціальної сфери,основні засоби, що належать ФДМУ (не ввійшли до статутного капіталу) - 10 років.  
      Для цiлей розрахунку i нарахування амортизацiї, основнi засоби враховуються в бухгалтерському облiку покомпонентно.  
      Для крупних, багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв (такi як прокатнi стани, виробничi лiнiї i т.п.), складний комплекс розбивається на окремi 
агрегати, установки або модулi, кожний з яких внутрiшньо достатньо однорiдний, виконаний на єдиному технологiчному рiвнi, продається в зборi i має термiн 
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корисного використання, вiдмiнний вiд частини об'єкта, що залишилася. Кожний з таких компонентiв приймається як окремий об'єкт аналiтичного облiку 
основних засобiв.  
      Склад компонентiв основних засобiв та індивідуальні строки корисної служби по кожному компоненту визначаються технiчним персоналом в момент 
придбання (модернізації) об’єкту осонвого засобу.  
      Вартість об'єкта основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в тому випадку, якщо існує вірогідність того, що підприємство одержить, пов’язані з 
даним об'єктом майбутні економічні вигоди i вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена.  
      Собiвартiсть об'єкта основних засобів включає:  
      купувальну ціну, включаючи iмпортнi мита i невiдшкодовуванi податки за вирахуванням торгових знижок i повернень;  
      будь-які прямі витрати, якi вiдносяться до доставки активу в місце його використання i приведенню в стан, який забезпечує його функціонування;  
      первинну оцінку витрат на демонтаж i видалення об'єкта основних засобів i відновлення природних ресурсів на займанiй їм ділянці;  
      витрати по позикам, якщо об'єкт основних засобів відповідає визначенню активу, що кваліфікується.  
      Вартість робіт по техніко-економічному обґрунтуванню (ТЕО) придбання об’єктів основних засобів відноситься: на витрати періоду, якщо на момент 
здійснення даного виду витрат у підприємства відсутня абсолютна упевненість в тому, що об'єкти основних засобів, по яких підготовлено ТЕО, будуть придбані 
або створені; на вартість капітального будівництва або об'єктів основних засобів - якщо на момент здійснення даного виду витрат є докази, що відповідні 
об'єкти капітального будівництва будуть побудовані або об'єкти основних засобів придбані.  
      Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються як товари для перепродажу.  
      Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, який вже був визнаний, збільшують його балансову вартість, якщо передбачається 
отримання майбутніх економічних вигод, що перевищують спочатку розраховані нормативні показники існуючого об'єкта основних засобів.  
      Динаміка зміни вартості основних засобів за звітний рік (за залишковою вартістю).  
      1. Основні засоби виробничого призначення: на початок звітного року 1106459,1 тис. грн.; на кінець періоду 2529298 тис. грн.; відхилення -1422838,9 тис. 
грн.  
      будівлі та споруди: на початок звітного року 329812,3 тис. грн.; на кінець періоду 1217643 тис. грн.; збільшення на 887830,7 тис. грн.  
      машини та обладнання: на початок звітного року 451472,1 тис. грн.; на кінець періоду 985240 тис. грн.; збільшення на 533767,9 тис. грн.  
      транспортні засоби: на початок звітного року 322940,6 тис. грн.; на кінець періоду 307954 тис. грн.; зменшення на 14986,6 тис. грн.  
      інші: на початок звітного року 2234,1 тис. грн.; на кінець періоду 18461 тис. грн.; збільшення на 16226,9 тис. грн.  
      2. Основні засоби невиробничого призначення: на початок звітного року 9984,9 тис. грн.; на кінець періоду 2317 тис. грн.; зменшення на 7 667,9 тис. грн.  
      будівлі та споруди на початок звітного року 8687,8 тис. грн.; на кінець періоду 2221 тис. грн.; зменшення на 6466,8 тис. грн.  
      машини та обладнання: на початок звітного року 949,6 тис. грн.; на кінець періоду 65 тис. грн.; зменшення на 884,6 тис. грн.  
      транспортні засоби: на початок звітного року 0; на кінець періоду 0; відхилення 0  
      інші: на початок звітного року 347,5 тис. грн.; на кінець періоду 31 тис. грн.; зменшення на 316,5 тис. грн.  
      Усього: на початок звітного року 1116444 тис. грн.; на кінець періоду 2531615 тис. грн.; збільшення на 1415171 тис. грн.  
      Рух основних засобів:  
      - надійшло за рахунок придбання та вводу в експлуатацію, модернізації у загальній сумі 1714242 тис. грн.  
      - вибуло: за рахунок ліквідації основних засобів у загальнiйсумi1119 тис. грн.; за рахунок продажу – 153 тис. грн.  
      Виробничі потужності та ступінь використання устаткування за 2011 рік:  
      Агломерат: виробничі потужності 2091 тис. тонн; фактичне виробництво 1947 тис. тонн, ступінь використання устаткування – 93,1%.  
      Чавун: виробничі потужності 2505 тис. тонн; фактичне виробництво 2342 тис. тонн, ступінь використання устаткування – 93,5 %.  
      Сталь: виробничі потужності 2700 тис. тонн; фактичне виробництво 2669 тис. тонн, ступінь використання устаткування – 98,9 %.  
      Прокат: виробничі потужності 1932 тис. тонн; фактичне виробництво 1685 тис. тонн, ступінь використання устаткування – 87,2 %.  
       
      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний 
рік, планів щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, суми запланованих інвестицій на ці цілі.  
      Виробництво залізорудного агломерату.  
      Виробництво залізорудного агломерату для доменного виробництва здійснюється в агломераційному цеху з суміші аглоруди, залізорудного концентрату та 
інших матеріалів на 4-х агломашинах УЗТМ типу К-2-60, модернізованих зі збільшенням площі спікання до 62,5 м2 кожна.  
      Кускування залізних руд і тонких концентратів перед доменною плавкою дозволяє істотно поліпшити техніко-економічні показники роботи доменних печей, 
збільшити їх продуктивність.  
      Виробництво чавуну.  
      В даний час доменний цех заводу має у своєму складі три діючих доменні печі сумарним об'ємом 4618 м3: ДП № 1 - 1386 м3; ДП № 3 - 1719 м3 і ДП № 5 -
1513 м3.  
      Доменна піч № 3 введена в експлуатацію в жовтні 2011 року після реконструкції із збільшенням обсягу з 1033 м3 до 1719 м3. Нова ДП-3 є найбільшим 
об'єктом заводу і суттєво відрізняється від двох інших доменних печей ЄМЗ. На новій домні вперше в металургії України впроваджено ряд самих передових 
технологій і застосовані новітні системи контролю. Всі нововведення спрямовані на підвищення ефективності роботи агрегату і зниження собівартості продукції. 
Так, на ДП-3 встановлено безконусний завантажувальний пристрій фірми «Пауль Вюрт» (Люксембург), який дозволяє знизити витрату коксу на 5% і настільки ж 
підвищити продуктивність печі. З метою збільшення терміну роботи агрегату, застосована нова схема вогнетривкої кладки (футеровки) горна доменної печі. 
Технологія дозволить збільшити стійкість футеровки в чотири рази (до 15-ти років без ремонту горна).  
      Екологічну надійність комплексу ДП-3 забезпечують системи аспірації та очищення доменного газу. Вперше в Україну доменна піч оснащена газоочисткою 
«Пауль Вюрт» (Люксембург), яка дозволить підприємству позитивно вирішити питання економічного та екологічного характеру. Установка дозволяє не тільки 
проводити очищення доменного газу від шкідливих домішок на 99,9%, а й використовувати його в подальшому в якості палива на виробничих агрегатах 
підприємства замість природного газу.  
      Управління та контроль за технологічними процесами і роботою механізмів ДП-3 реалізовується за допомогою сучасної АСУ ТП фірми «Siemens 
VAI» (Австрія). Це принципово нова єдина мережа управління, що базується на інформації більше 5 тис. контрольних параметрів.  
      Також в зону контролю АСУ ТП увійшов найважливіший енергетичний цех підприємства - теплоенергоцентраль-паровоздуходувна станція (ТЕЦ-ПВС), 
модернізація якої проведена в рамках будівництва комплексу ДП-3. Виробничі фонди ТЕЦ-ПВС поповнили турбокомпресорний агрегат (ТВД № 6) виробництва 
«CKD Nove Energo» (Чехія) і блок оборотного водопостачання з двома вентиляторними градирнями і німецьким насосним обладнанням. Корінне оновлення 
енергетичного комплексу дозволить забезпечити стабільну подачу дуття на доменні печі ЄМЗ.  
      У 2007 року введено в експлуатацію доменну піч № 5 обсягом 1513 м3.  
      У конструкції ДП № 5 реалізовані сучасні технічні рішення: комбінована система охолоджування, блок високотемпературних воздухонагрiвачiв конструкції 
ЗАТ "Калугін". Воздухонагрiвачi мають оригінальну конструкцію, оснащені централізованою станцією подачі повітря горіння, установкою утилізації тепла 
димових газів, що відходять. Це дозволяє значно підвищити температуру дуття, скоротивши при цьому витрату коксу.  
      Футеровка доменної печі виконана комбінованою з використанням вуглецевих блоків, високоглиноземистих вогнетривів i жароміцного бетону зарубіжних 
виробників. Ливарний двір оснащений механізмами, в приводі яких широке застосування знайшли сучасні гідравлічні системи, що поліпшує процес поділу 
продуктів плавки під час їх випуску, а також умови праці обслуговуючого персоналу. Конструкція печі передбачає можливість використання надалі технології 
вдування пиловугільного палива, що дозволяє значно знизити енергоємність доменного процесу. Доменна піч оснащена сучасною АСУ ТП, яка включає 10 
підсистем управління технологічним процесом.  
      У комплексі доменної печі, разом з новим технологічним i енергетичним обладнанням, значне місце займають системи запобігання шкідливим викидам в 
навколишнє середовище, які вiдповiдають європейським стандартам екологічної безпеки.  
      Доменна піч № 1 має у своєму складі повітронагрівачі з вбудованою камерою горіння в кількості - 4 шт.  
      ДП № 3 та № 5 мають своєму складі по 3 шт. блоків повітронагрівачів системи Калугіна з централізованими станціями повітря горіння і утилізації тепла 
відхідних димових газів.  
      Виробництво конвертерної сталі.  
      Конвертерний цех у складі 3-х конвертерів по 160 тонн з розливанням сталі в ізложниці зверху і на машинах безперервного лиття заготовок МБЛЗ № 1 та 
МБЛЗ №2.  
      До складу конвертерного цеху входять конвертерне, міксерні і розливне відділення, шихтовий і шлаковий двори.  
      Міксерні відділення обладнано 2-ма стаціонарними міксерами місткістю по 1300 тонн кожен. Міксери призначені для тимчасового зберігання запасів рідкого 
чавуну, завдяки чому створюються умови роботи конвертерів незалежно від ходу доменних печей. В міксерах також відбувається усереднення хімічного складу 
і температури чавуну, що надходить з доменного цеху.  
      В 2002 році встановлена MHЛЗ № 1 радіального типу з базовим радіусом 7м, призначена для відливання заготовок перетином 100 × 100 мм, 120 × 120 мм, 
125 × 125 мм, 130х130 мм, 150 × 150 мм, яка працює в єдиному технологічному комплексі конвертер-ковш-піч-MБЛ3.  
      В 2004році споруджена друга сортова МБЛЗ № 2 і друга установка "піч-ковш" № 2 для отримання заготовок перетином 125 × 125 мм, 130 × 130 мм, 140 × 
140 мм, 150 × 150 мм, довжина 6, 9-12 м з річною продуктивністю до 1млн. тонн на рік литої заготовки, в тому числі з розливанням заготовок круглого перерізу.  
      Виплавлювані марки стали містять, в%: вуглець: від 0,10 до 0,85; марганець від 0,55 до 1,6; кремній від 0,15 до 0,95; сіра і фосфор не більше 0,050 кожного.  
      Рідка сталь розливається або в ізложниці, або на двох сортових шести-струмкові МНЛЗ. Перед розливанням на МБЛЗ сталь проходить додаткову обробку 
на установці «ковш-піч» до потрібної якості і транспортується на машини безперервного лиття заготовок.  
      Виробництво прокату.  
      Цех виробництва прокату ПАТ «ЄМЗ» включає в себе ділянку приймання, обробки і відвантаження заготовки, ділянку стана 550, ділянку стана 360, ділянку 
правки і обробки готового прокату, ділянка складування і відвантаження готового прокату. Технологія прокатки полягає в формозміні вихідного перетину злитка 
(заготовки) шляхом послідовної його деформації в системі витяжних і/або фасонних калібрів з наданням йому розмірів готового профілю.  
      До складу цеху входять:  
      Стан 550  
      Стан 550 спеціалізований на виробництві фасонних профілів загального, галузевого та спеціального призначення. Стан перекочує заготовку перетином 
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150х150, 140х140, 130х130, 125х125, 120х120, 100х100мм. Нагрівання заготовки здійснюється в методичній, рекуперативній, дворядній, трьохзонній печі.  
      Робоча кліть № 1 стану - обтискна, № 2 - чорнова, № 3 - друга чорнова, № 4 - передчістова, № 5 - чистова. Порізка прокату здійснюється на пилах гарячого 
різання і після охолодження на холодильнику транспортується на ділянку обробки або відвантаження.  
      Стан 360  
      Стан розташований у дві лінії (обтискна, чистова) і призначений для прокатки середнього сортового прокату. Обтискна лінія складається з однієї кліті 
«Тріо».  
      Чистова лінія складається з чотирьох клітей змінного «ДУО» і чистової кліті «ДУО». Станини усіх клітей відкритого типу. Нагрівання заготовок проводиться в 
методичній, трьохзонній, дворядній з нижнім підігрівом, рекуперативній печі з торцевим завантаженням і бічною видачею.  
      Готовий профіль виконується за 14 проходів: 9 - у обтискний кліті і по одному в клітях чистової лінії. Охолоджений прокат ріжеться ексцентриковим пресом 
на довжину, згідно замовлення, і скидається в кишені  
      Цех прокатного переділу Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» включає в себе ділянку приймання, обробки і відвантаження заготовки, безперервний дрібносортовий 
стан 150, безперервний сортовий стан 390, дільницю відвантаження та оздоблення готового прокату.  
      Початковою сировиною для отримання готового прокату є заготовка виробництва ПАТ «ЄМЗ», ПАТ «МК« Азовсталь» та інші, що поставляється на 
Макіївську філію ПАТ«ЄМЗ» відповідно до технічних умов (ТУ У 14-2-1253-2000, ТУ У 27.1 -00191193-023-2001, СТП 235-8-86-2011), або іншими умовами 
поставки, договорів.  
      Безперервний дрібносортовий двонитковий стан «150» побудований в 1994 р. за контрактом з німецькою фірмою СКЕТ (ФРН). Виробнича потужність стану -
901 тис. тонн на рік. Виробнича площа - 5,7 га. Безперервний дротяний стан складається з 13-ти горизонтальних клітей дуо, 4-х горизонтальних і 4-х 
вертикальних клітей дуо консольного типу, 2-х десятиклетевих дротяних блоків. Кліті встановлені послідовно в чотири групи: чорнову, 1-ю проміжну, 2-у 
проміжну і чистову із загальним приводом (чистовий блок). Прокатка ведеться у дві нитки в чорновій і 1-й проміжної групах клітей і в одну нитку в клітях 2-й 
проміжної групи і дротяного блоку.  
      Склад заготовок, ділянка завантаження заготовок, піч з крокуючим подом, чорнова і 1-я проміжна групи робочих клітей, ділянка обробки мотків і склад 
готової продукції розташовані на позначці ± 0 м; 2-а проміжна група клітей, чистові прокатні блоки, лінії водяного охолодження з трайбапаратом, 
виткоукладчики, лінії повітряного охолодження витків прокату - на позначці +4,0 м.  
      Збір витків в мотки та їх передача з позначки +4,0 м на рівень підлоги цеху здійснюється через шахти виткозборників.  
      Максимальна швидкість прокатки - 120 м / с, розрахункова робоча від 23 до 110 м / с в залежності від прокочується профілю.  
      Нагрівання заготовок перед прокаткою на стані здійснюється в комбінованій методичній печі з крокуючими балками і крокуючим подом 150 × 150 мм 
довжиною до 10,9 м.  
      Стан забезпечений лініями для регульованого двостадійного охолодження прокату, механізованої лінією прибирання і пакетування готової продукції, 
оснащений автоматизованими системами управління прокаткою і стеження за розкатом, а також локальними системами автоматичного регулювання та 
керування технологічними агрегатами і механізмами.  
      На стані прокочується катанка з сталей марок Ст0-Ст3 по ДСТУ 2770-94 (ГОСТ 30136-95), SAE 1006-1086 по ASTM А510М-03, С7D-С88D по DIN EN 10016-
1, -2, зварювальна катанка Св-08 , Св-08А, Св-08Г2С по ТУ 27 1-00190319-1280-2002, прокат круглий по ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, 
NEQ) з високовуглецевих марок сталі відповідно до вимог стандартів ГОСТ 1050-88 (сталь 45-60), ГОСТ 14959-79 (стали 65-85), а також прокат відповідно до 
умов договорів і контрактів.  
      Безперервний сортовий стан «390»  
      Стан побудований в 2009 р. за контрактом з німецькою фірмою СКЕТ.  
      Проектна потужність стану - 720 тис. тонн на рік. Виробнича площа стану 4,2 га.  
      Безперервний сортовий однонитковий стан 390 складається з 18 робочих клітей дуо з індивідуальним приводом, у тому числі 8 горизонтальних, 4 
вертикальних і 6 комбінованих клітей (забезпечують установку в лінію стану робочої кліті або з горизонтальними, або з вертикальними валками). Кліті 
встановлені послідовно в три групи по шість клітей в кожній: чорнову, проміжну і чистову. Кліті № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 і 15-горизонтальні, кліті № № 2, 4, 6 і 10 -
вертикальні, а кліті № № 8, 12, 14, 16, 17 і 18 - комбіновані.  
      Нагрівання вихідних заготовок перерізом 150×150 мм і 125×125 мм довжиною до 11,8 м здійснюється в нагрівальної печі з водоохолоджувальними балками 
з боковою подачею і боковим вивантаженням заготовок за допомогою внутріпечних роликів. Стан обладнаний холодильником, лініями для регульованого 
охолодження і термозміцнення готового прокату, механізованим ділянкою обробки в потоці. Максимальна швидкість прокатки на стані - 18 м / с, розрахункова 
робоча - від 2,3 до 17 м / с в залежності від прокочуємих профілерозмірів сортовий стали.  
      Стан оснащений автоматизованими системами регулювання та управління режимами прокатки і роботою технологічних агрегатів, механізмів і пристроїв, 
системою вимірювання геометрії готового прокату в потоці HiSECTION, лічильником прутків BCB (Bar Counter, type B, SUND BIRSTA), а також промисловими 
телекамерами огляду невидимих оператору зон і ділянок, технологічної лінії, монітори яких встановлені на відповідних постах управління. Прокатка на стані 
здійснюється з мінімальним натягом в чорнової і проміжної групах клітей і з петлерегуліруванням в чистовій групі.  
      На безперервному стані 390 прокочуються: термозміцнений арматурний прокат від № 8 до № 32 по ДСТУ 3760:2006 (ISO 6539-2:1991, NEQ), СТО АСЧМ 7-
93, ГОСТ Р 52544-2006, СТБ 1704-2006 з рядових і низьколегованих марок сталі, прокат круглий 40 мм за ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, 
NEQ) з високовуглецевих марок сталі для виробництва куль, що мелють і з рядових марок сталі для виробництва бурів шахтних установок, рівнополочні кутки 
від 25 × 25 × 3 ... 4 до 63 × 63 × 4 ... 6 по ДСТУ 2251-93 / ГОСТ 8509-93, швелери № 6,5 по ДСТУ 3436-96/ГОСТ 8240-97, гарячекатаний арматурний прокат від 
№ 8 до № 32 з низьколегованих марок сталі за ГОСТ 5781-82, а також продукція відповідно до умов договорів і контрактів.  
      Продукція виготовляється в прутках (штангах) і поставляється в пакетах масою до 10 т.  
      Вся готова прокатна продукція, вироблена на Макіївський філії ПАТ «ЄМЗ», відповідає вимогам стандартів, умов контрактів і договорів.  
      Групи основних засобів / Нараховано зносу за звітний рік  
      Інвестиційна нерухомість: 4596 тис. грн.  
      Будинки, споруди та передавальні пристрої: 27739 тис. грн.  
      Машини та обладнання: 60536 тис. грн.  
      Транспортні засоби: 22081 тис. грн.  
      Інструменти, прилади, інвентар (меблі): 108 тис. грн.  
      Багаторічні насадження: 45 тис. грн.  
      Інші основні засоби: 4371 тис. грн.  
      Малоцінні необоротні матеріальні активи: 5346 тис. грн.  
      Інші необоротні матеріальні активи: 8725 тис. грн.  
      Усього: 133547 тис. грн.  
      В 2011 р. ПАТ "ЄМЗ" одержало за операційною орендою цілісний майновий комплекс ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (договір оренди із ЗАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»); обладнання конверторного цеху, комплекс доменної печi №5, 
комплекс повiтрярозподiльчої установки "Linde", склад окатишiв та коксу з конвеєрною шихтоподачею на доменіпечi №1,3,4, нежитловiприміщенняобтискового 
цеху (договори оренди із СП ТОВ «МЕТАЛЕН») та інші.  
      Загальна вартiсть основних засобiв, одержаних за операційною орендою складає 4021556 тис. грн. Договори оренди укладенi у вiдповiдностi до дiючого 
законодавства України.  
      Програма капітальних інвестицій на 2012 рік передбачає продовження реалізації таких значимих проектів як: інфраструктура будівництва нової повітря-
розподільчої установки Air Liquide; утилізація відходів металургійного виробництва(відновлення греблі шламонакопичувача); реконструкція газовідводящого 
тракту конвертера №3.  
      Також, в плановому періоді очікується завершення робіт та ввід в експлуатацію проектів, реалізація яких почата раніше: будівництво електрофільтру за 
обжиговою піччю №1, реконструкція химводоочистки №1,2, установка компресора К-1700 в кисневому цеху, відсічення конвертерного шлаку на конвертерах 
№2 и №3 при випуску плавки з конвертера.  
      На 2012 рік заплановано виконання проектування з основних робіт, направлених на підвищення екологічної безпеки: Відновлення русла ріки Булавін в 
районі шлакових відвалів ЄМЗ та ЄКХЗ зі створенням захисної прибережної полоси; будівництво систем очищення на водовипусках підприємства в річку 
Булавін; реконструкція відстійників сірчаних вод; заміна застарілих систем газоочистки вапняно-вогнетривкого цеху.  
      Реалізація указаних проектів дозволить виконати вимоги природоохоронних заходів, що передбачені Законодавством України, та підвисити показники 
операційної ефективності.  
      Програма розвитку підприємства реалізується в наступних напрямках:  
      - реалізація затверджених стратегічних проектів:  
      Реконструкція доменної печі №3 з модернізацією – промислова експлуатація ДП №3 почата з жовтня 2011 року. На 2012 рік заплановані роботи з наладки 
моделей АСУТП. Реалізація даного проекту дозволить виконати виробничу програму з чавуну на рівні 2,3 млн. тони на рік та знизити питомі витрати з коксу і 
заліза.  
      Будівництво резервної турбовоздуходувки для доменних печей – Запланований строк реалізації даного проекту доводиться на період з 2007 по 2013 роки. 
Від початку реалізації виконана проектно-кошторисна документація, придбано основне устаткування, вибраний виконавець робіт. На 2012 рік заплановано 
виконання будівельно-монтажних робіт, а в 2013 році - виконання пусконалагоджувальних робіт і введення об'єкту в експлуатацію. Реалізація даного проекту 
зрештою дозволить збільшити загальне виробництво сталі по підприємству.  
      - обґрунтування стратегічних проектів:  
      в 2011 році був затверджений перелік пріоритетних для розробки стратегічних проектів: Будівництво установки по вдуванню пиле-вугільного палива, 
Будівництво відділення неперервної розливки сталі, Будівництво нового агломераційного цеху. По даним проектам в 2012 році будуть продовжені роботи з 
попереднього проектування. По проекту «Будівництва установки по вдуванню пиле-вугільного палива» в 2012 році також планується отримати комплексні 
експертизи та прийняти остаточне рішення про його реалізацію.  
      В цілому витрати емітента на реалізацію програми капітальних інвестицій на 2012 рік, спрямованої на покрашення майнового стану та результатів 
господарської діяльності, розвиток виробництва, дотримання строгих екологічних норм складають 921,9 млн.грн. Фінансування програми здійснюється за 
рахунок власних коштів підприємства.  
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      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік.  
      Однією з найважливіших умов забезпечення ефективної, безаварійної роботи обладнання є своєчасне якісне проведення капітальних ремонтів з 
врахуванням наявних ресурсів.  
      В звітному періоді витрати на поточний ремонт склали 104164 тис. грн., витрати за рік, що передував звітному, складали 104484 тис. грн.  
      В звітному періоді витрати на капітальний ремонт склали 298689 тис. грн., витрати за рік, що передував звітному, складали 226752 тис. грн.  
      Відхилення обумовлено збільшенням обсягів виконаних робіт внаслідок створення Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ».  
      У 2011 році проведені наступні заходи:  
      - у агломераційному цеху капітально відремонтовані: агломашина № 3, крани рудних грейферів № 1 і №2, мультициклон агломашини №2, естакада №2, 
відділення попереднього помелу коксу;  
      - у доменному цеху виконані капітальні ремонти III розряду доменним печам №1, №5, відремонтований склад окатишів і коксу, розливна машина №1, 
розливна машина №3, протягом року проводився ремонт спец. пересувного складу;  
      - у конвертерному цеху відремонтовані комплекси УКП-МБЛЗ №№1,2, конвертер №2 із заміною ОКГ на ВОКГ-160, протягом року проводився ремонт спец. 
пересувного складу, проведений ремонт металоконструкцій і футерування міксера №2;  
      - у вапняно-обпалювальному цеху виконаний капремонт обпалювальної печі №2;  
      - у цеху виробництва прокату виконаний капремонт нагрівальної печі стану «550»;  
      - у УППМШіМЛ виконані капремонти гранбасейну та пресу-ножиць;  
      - у ЦПП Макіївської філії були виконані капремонти стану 390 і компресорних блоків Sigma-41.17169.t1 KAISER.  
      По управлінню залізничного транспорту в 2011 році відремонтовано:  
      залізничні колії - 1,614 км.;  
      стрілочних переведень - 18 комплектів;  
      тепловоз ТЕМ-2 - 1 шт.;  
      тепловоз ТГМ6 - 1 шт.;  
      дизелі 64 н21/21 - 9 одиниць;  
      гідропередача УГП750/1200 - 2 одиниці;  
      колісні пари ТЕМ-2 - 2 одиниці  
      Особлива увага приділяється обслуговуванню і ремонту будівель і споруджень заводу, фізичний знос яких складає більше 60%. Так в 2011р. виконані:  
      - ремонт металоконструкцій естакади №2 із заміною рейкошпальних грат агло-мерацїйного цеху;  
      - ремонт будівлі попереднього помелу коксу;  
      - заміна з/б перекриття ділянки компресії кисневого цеху;  
      - ремонт м'яких крівель;  
      - ремонт жорстких крівель;  
      - заасфальтовано доріг – 2,4 км.  
      Капітально відремонтована чоловіча прохідна баня та об’єкти інфраструктури конвертерного та доменного цехів.  
      Проведені ремонти об'єктів соц. сфери: ДОЦ «Дубініна», клубу «Юний технік», ВПК і заводоуправління №1.  
       
      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі.  
      У 2011 році на пiдприємствi не було основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та 
розпорядження, крім майна яке не увійшло до статутного фонду. До майна, яке не увійшло до статутного фонду належать гуртожитки та житлові будинки.  
      В звітному періоді основні засоби не надавались у заставу.  
       
      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.  
      Протягом звітного періоду емітентом укладені угоди на придбання у майбутньому основних засобів на суму 23,58 млн. грн. без ПДВ  
       
      5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) 
вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для 
продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік.  
      Станом на кінець звітного періоду:  
      - залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) дорівнює 1404 тис. грн. 
(сільськогосподарський цех, дільниця макаронних виробів, цех напiвфабрикатiв, їдальня №3, обладнання обтискового цеху стан 250);  
      - основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу, відсутні;  
      - основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування, відсутні.  
       
      5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками 
(учасниками) за звітний рік.  
      В звітному періоді розмір додаткового капіталу зменшився на 76654 тис. грн., в т ч.:  
      - зменшився за рахунок уцінки основних засобів за рахунок резерву переоцінки на 24126 тис. грн;  
      - зменшився за рахунок списання основних засобів за рахунок резерву переоцінки на 14726 тис. грн;  
      - зменшився за рахунок амортизації резерву переоцінки на 37802 тис. грн.  
       
      5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента.  
      На початок звітного періоду первісна вартість незавершеного будівництва складала 1285991 тис. грн., станом на 31.12.2011 первісна вартість 
незавершеного будівництва становить 429691 тис. грн.  
      За звітний період вартість незавершених капітальних інвестицій зменшилась на 856300 тис. грн., в т.ч. за рахунок вводу в основні засоби:  
      комплексу доменної печі № 3 -1034852 тис. грн,  
      зливних водоводів -3270 тис. грн,  
      ФКУ - 916 тис грн.;  
      вартість незавершених капітальних інвестицій збільшилась по наступним об’єктам:  
      - реконструкція об'єднаного шламонакопичувача на 48275тис. грн.;  
      - будівництво електрофільтру за ОП №1 на 3926 тис. грн.;  
      - резервні ТДВ на 80565тис. грн.  
      - будівництво нового компресора кисневого цеху К-1700 на 14 854тис. грн.;  
      - реконструкція огорожі заводу на 1080 тис грн.  
      - утилізація відходів, відновлення дамби шламонакопичувача на 4545 тис. грн.;  
      - придбання (виготовлення) основних засобів виробничого призначення на 23795 тис. грн.;  
      - придбання (виготовлення) інших необоротних активів на 655 тис. грн.;  
      - придбання (створення) нематеріальних активів на 1759 тис. грн.;  
      - будівництво інфраструктури нового кисневого блоку на 3284,0 тис. грн.;  
      До складу статті Балансу 020 "Незавершені капітальні інвестиції " станом на 31.12.2011 р. у сумі 429691 тис. грн. увійшли:  
      - реконструкція доменної печi №3 -120587 тис. грн.;  
      - реконструкція об'єднаного шламонакопичувача -111675 тис. грн.;  
      - реконструкція аглофабрики -6700 тис. грн.;  
      - придбання (виготовлення) основних засобiв виробничого призначення -56768  
      тис. грн.;  
      - придбання (виготовлення) інших необоротних активів -1126 тис. грн.;  
      - придбання (створення) нематеріальних активів -3140 тис. грн.;  
      - резервні ТДВ - 87625 тис. грн.;  
      - будівництво аварійного водопостачання доменних печей -3320 тис. грн.;  
      - збільшення вместимостi середнього парку ст. Сортирувальна -1022 тис. грн.;  
      - будівництво огорожі заводу -2968 тис. грн.;  
      - компресор кисневого цеху К-1700 -15910 тис. грн.;  
      - застосування ФКУ на установці "ковш-пiчь" -270 тис. грн.;  
      - утилізація відходів, відновлення дамби шламонакопичувача -4545 тис. грн.;  
      - будівництво електрофільтру за ОП №1 -4681 тис. грн.;  
      - установка прес-ножиць в копровому цеху -6070 тис. грн.;  
      - будівництво інфраструктури нового кисневого блоку -3284 тис. грн.  
      Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів. 
       
      5.9. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами 
економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента. 
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Розділ VІ. Інформація про працівників емітента 

      6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року  
      Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду – 7688 чол., в т.ч. працівників Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» 1291 чол.  
      Кількість осіб, які працюють за сумісництвом – 21 чол., в т.ч. працівників Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» 7 чол.  
      Кількість осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу – 9 чол., в т.ч. працівників Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» 2 чол.  
      Зміна чисельності працівників протягом звітного періоду пояснюється інтеграцією двох підприємств ЄМЗ і ММЗ, введенням в експлуатацію ДП№3, 
одночасною роботою станів «360», «550» цеху прокатного виробництва, а також з оптимізацією чисельності за рахунок операційних поліпшень, виведенням з 
експлуатації ДП№4, ліквідацією цеха ремонту металургійного обладнання та цеха ремонту технологічного обладнання.  
      Фонд оплати праці за 2009р. – 229258,7 тис. грн.  
      Фонд оплати праці за 2010р. – 304313,0 тис. грн.  
      Фонд оплати праці за 2011р. – 400331,0 тис. грн.  
      Фонд оплати праці збільшився на 99018,0 тис. грн. відносно попереднього року внаслідок інтеграції двох підприємств ЄМЗ і ММЗ, а також мотивації 
персоналу за досягнення поставлених цілей згідно періодичної оцінки працівників  
      Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами 
економічної та/або організаційної залежності.  
       
      6.2. Інформація про укладення із працівниками колективного договору, профспілкову організацію, практику емітента щодо укладання із працівниками 
договорів (правочинів) при прийнятті на роботу.  
      Мiж уповноваженим власником органом публічного акцiонерного товариства "Єнакiєвський металургiйний завод" в особi генерального директора 
Подкоритова Олександра Леонiдовича i профспiлковим комiтетом Товариства, що є виконавчим органом первинної органiзацiї профспiлки металургiв України, 
в особi голови Лобинцева Юрiя Васильовича укладено колективний договiр вiд 8 лютого 2008 року, який дiє до укладення нового.  
      На підприємстві існує профспілковий комітет Публічного акціонерного товариства "Єнакієвський металургійний завод".  
      28.12.2011р. створено первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Макіївської філії ПАТ "ЄМЗ".  
      Прийом робітників на підприємство здійснюється згідно рішенню керівництва підприємства про комплектацію структурних підрозділів працівниками, 
необхідними для забезпечення процесу виробництва, відповідно штатному розкладу.  
      Вивчення при прийомі на роботу документів претендента на працевлаштування та виконання ним запропонованої пробної роботи допомагають встановити 
кваліфікацію претендента, рівень його професійної підготовки, практичний досвід.  
      Трудові стосунки при прийомі на роботу оформлюються укладенням трудового договору з додержанням вимог статті 23 КЗпП України: робітники, які 
працевлаштовуються на роботу, знайомляться з посадовими інструкціями (функціональними обов'язками), правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
колективним договором, умовами праці під підпис у бланку заяви при прийомі на роботу.  
      При відборі кандидатів для працевлаштування з урахуванням потреб підприємства у робітниках, перевага надається особам, які мають досвід роботи у 
металургійній промисловості, відповідно профілю підприємства освіти, наявності кваліфікації, стажу роботи.  
      З метою перевірки відповідності робітників роботі, на яку вони приймаються, при прийомі на роботу у разі потреби встановлюється строк випробування 
відповідно до статті 27 КЗпП України.  
       
      6.3. Інформація про соціальну, кадрову політику емітента.  
      Головною метою кадрової служби є забезпечення підприємства висококваліфікованими робітниками та спеціалістами, здатними до плідної та якісної праці, 
шляхом прямого найму потрібних спеціалістів, їх перепідготовки або переміщення.  
      Робота з кадрами на підприємстві будується відповідно до КЗпП України.  
      Фактична чисельність працівників ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» станом на 31 грудня 2011 року склала 7688 чоловік, серед них:  
      • робітники – 5712 чол.;  
      • керівники– 931 чол.;  
      • фахівці – 1014 чол.;  
      • службовці – 31 чол.  
      Загальна кількість дипломованих спеціалістів, які працюють на підприємстві, за підсумками 2011 року встановила 4961 чоловік, у т.ч.:  
      • з повною вищою освітою –1890 чол.;  
      • з неповною та базовою вищою освітою – 3071 чол.  
      А загальна кількість дипломованих спеціалістів серед керівників, фахівців та службовців встановлює 1905 чоловік серед них:  
      • з повною вищою освітою – 1259 чол.;  
      • з неповною та базовою вищою освітою – 646 чол.  
      Професійне навчання кадрів на виробництві здійснюється відповідно до нормативно-правових актів в галузі освіти, праці, що регулюють суспільні відносини 
у сфері забезпечення підприємства кваліфікованими і конкуренто - спроможними на ринку праці кадрами. Професійне навчання кадрів на виробництві носить 
безперервний характер і проводиться протягом всієї трудової діяльності працівника з метою періодичного розширення і поглиблення знань, умінь і навичок 
відповідно до вимог виробництва.  
      Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у 2011 році проводилися з відривом і без відриву від виробництва з урахуванням потреби 
підприємства у кваліфікованих кадрах.  
      У травні-червні 2011 року на базі ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», м. Магнітогорськ, Челябінська обл., Російська Федерація проходили 
стажування з метою освоєння навичок роботи з безконусним завантажувальним пристроєм фірми «Paul Wurth» 26 працівників доменного цеху.  
      У липні 2011 року 14 машиністів дистрибутора пройшли стажування по вивченню процесу плавки на конвертері без допалювання СО, у зв'язку з 
реконструкцією котла-утилізатора на конвертері № 2 в ПАТ «МК« Азовсталь ».  
      У червні 2011 року відбувалося впровадження та реалізації проекту «Система формування кадрового резерву». Методології висунення та відбору 
кандидатів до кадрового резерву були навчені 336 керівників.  
      У період з травня по листопад 2011 року стажування у всіх структурних підрозділах проходили 18 працівників підприємства, які перебувають в резерві на 
заміщення начальників цехів і старших майстрів.  
      У жовтні 2011 року розпочалася підготовка до проведення другої щорічної оцінки персоналу. Оцінний період - 2011 рік. Одноденні тренінги з вивчення 
методології та інструментарію проведення оцінки персоналу пройшли 649 керівників підприємства всіх рівнів управління.  
      Усього в 2011 році пройшли навчання 4646 працівників підприємства, в тому числі:  
      - Підготовлено та перепідготовлено на отримання професії 340 чол.,  
      - Підвищили кваліфікацію 2692 працівника підприємства (в їх числі: 1345 чоловік – керівники, фахівці та технічні службовці, 1347 осіб - робітники, у тому 
числі 168 осіб з відривом від виробництва);  
      - Навчені питань охорони праці, пожежної безпеки 1614 чол.  
      За довгі роки співпраці між заводом та навчальними закладами нашого міста та інших міст завод став основною базою для проходження практики студентів 
і учнів. Суттєвим є і те, що Єнакієвське професійно-технічне металургійне училище, Єнакієвський металургійний технікум є основними постачальниками 
робочих кадрів на завод. Тому, піклуючись про своє майбутнє, завод надає значну допомогу навчальним закладам в організації та проведенні практики для:  
      учнів професійно-технічних училищ:  
      - Єнакієвське професійно-технічне металургійне училище - 129 чол. (професії - помічник машиніста тепловоза; машиніст крана; електромонтер, слюсар з 
КВП; токар; слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту автомобілів);  
      - Єнакієвське професійно-технічне гірниче училище -7 чол. (професії - слюсар з КВП; електрогазозварник; монтажник зв'язку);  
      студентів технікумів:  
      - Єнакієвський металургійний технікум - 364 чол. (студенти денного та заочного відділень за спеціальностями: доменне виробництво, сталеплавильне 
виробництво, обробка металів тиском, обслуговування і ремонт обладнання, монтаж і експлуатація електроустаткування, монтаж і обслуговування засобів і 
систем технологічного виробництва, програмування  
      - Єнакієвський технікум економіки і менеджменту - 6 чол. (спеціальності - економіка підприємств, організація виробництва);  
      На підприємстві діє спільний проект між ПАТ «ЄМЗ» і ЄМТ «Свою зміну готуємо самі», в рамках якого студенти металургійного технікуму 3 та 4 курсів один 
раз на тиждень відвідують завод в ознайомлювальних цілях: слухають лекції фахівців цехів, у вигляді екскурсій знайомляться з технологічним циклом і 
обладнанням заводу. Крім цього, з метою вивчення нового обладнання і сучасних технологій, в 4-м кварталі 2011 року пройшли стажування 30 викладачів 
Єнакієвського металургійного технікуму в різних структурних підрозділах заводу.  
      студентів вузів:  
      -65 студентів III-IV рівнів акредитації таких навчальних закладів як ДонДТУ, ДонНТУ, ДонДУУ і т.д., за спеціальностями: «Металургія чорних металів», 
«Гідравлічні і пневматичні машини», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Менеджмент організацій »і т.д.  
      З метою професійного - службового просування молодих фахівців, робітничої молоді та перспективних працівників в 2011 році центром навчання 
проводилась наступна робота:  
      - стажування перед призначенням на посаду;  
      - навчання робітників і спеціалістів, зарахованих до резерву на заміщення керівних посад;  
      - навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки.  
      Фактична оплата за підготовку кадрів та підвищення кваліфікації працівників підприємства з відривом і без відриву від виробництва в 2011 році склала -
2756 920,06 грн.  
      Станом на 31 грудня 2011 року загальна кількість працівників ПАТ «ЄМЗ», які отримують пенсії, склала 1052 чоловіка, у тому числі:  
      • на пільгових умовах – 750 чол.;  
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      • за віком – 140 чол.;  
      • по інвалідності – 162 чол.  
      З 890 пенсіонерів, які отримують пенсію за віком на пільгових умовах, 31 людина є інвалідами III групи. Отже, загальна кількість інвалідів, які працюють на 
підприємстві, станом на 31 грудня 2010 року – 193 чоловік.  
      Загальна кількість пенсіонерів, які отримують пенсії на пільгових умовах - 750 чоловік, у тому числі підстави пільгового призначення пенсій такі:  
      • за Списком № 1 – 340 чол.;  
      • за Списком № 2 –188 чол.;  
      • за вислугою років – 11 чол.;  
      • незалежно від віку – 98 чол.;  
      • за скороченим віком Списків № 1 та № 2 – 99 чол.;  
      • за втратою годувальника – 2 чол.;  
      • із зменшенням віку учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС – 6 чол.;  
      • матерям, які виховали дитину - інваліда до 8 років - 6 чол.  
      Згідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91р. № 875-ХII: «Для підприємств, установ, 
організацій…установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних робітників 
облікового складу за рік…»  
      За підсумками 2011 року фактична середньооблікова чисельність інвалідів на підприємстві склала 195 чоловік, що на 115 чоловік нижче нормативу робочих 
місць для працевлаштування інвалідів, який склав 310 чоловік.  
      За трьома договорами добровільного пенсійного страхування життя, які були укладені у 2007 році між ПАТ «ЄМЗ» та ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», станом 
на 31 грудня 2011 року загальна кількість застрахованих підприємством осіб встановила 14363 людини, у тому числі:  
      • працівники підприємства – 8953 чол.;  
      • непрацюючі пенсіонери – 5410 чол.  
      У 2011 році відповідно до умов договорів страхування були здійснені виплати за 409 страховими випадками на загальну суму 1490600 гривень, у т.ч.:  
      • у зв’язку зі смертю працівників підприємства – 15 випадків на суму 35200 грн.;  
      • у зв’язку зі смертю непрацюючих пенсіонерів – 270 випадків на суму 1119400 грн.;  
      у зв’язку зі звільненням працівників підприємства з причини виходу на пенсію – 124 випадків на суму 336000 грн.  
      На протязі 2011 року до діючих на підприємстві договорів групового (колективного) страхування життя було підключено 2621 нових застрахованих осіб, з 
них:  
      • 2411 чоловік – прийняті на роботу у 2011 році робітники підприємства;  
      • 210 чоловік – непрацюючі пенсіонери.  
      У квітні 2011 року був укладений з ПрАТ «УАСК АСКА» договір добровільного медичного страхування робітників Макіївської філії. На 31 грудня 2011 року 
кількість застрахованих осіб за договором склала 1614 чоловік.  
      У вересні звітного року був укладений з ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» договір добровільного пенсійного страхування життя за програмою «Захист здоров’я» 
вартістю 1,49 мільйонів гривень на рік. Станом на 31 грудня 2011 року загальна кількість застрахованих підприємством осіб за цим договором склала 7074 
людини. Відповідно умовам страхування у 2011 році були здійснені страхові виплати за 109 випадками на загальну суму 180350 гривень.  
      Особливу увагу ПАТ "ЄМЗ" приділяє соцiальнiй захищеності працівників підприємства та їх сімей. Умови соціальної політики зафіксовані в колективному 
договорі. На додаток до соціальних гарантій, які надаються в обов'язковому порядку відповідно до вимог законодавства, ПАТ «ЄМЗ» добровільно забезпечує 
своїх працівників, а також членів їх сімей різними видами соціальної підтримки і виплатами соціального характеру:  
      Витрати на соціальні послуги та пільги за звітний період становлять:  
      Додаткова відпустка верстатникам: 122948 грн.  
      Додаткова відпустка батькам, котрі утримують дитину-iнвалiда до 18 років: 14510 грн.  
      Додаткова короткострокова відпустка iз збереженням зарплати за сімейними обставинами: 162564 грн.  
      Виплата матеріальної допомоги:  
      - у зв'язку з виходом на пенсію: 316500 грн.  
      - на поховання колишніх працівників, раніше звільнених у зв’язку з виходом на пенсію, або звільнених в зв’язку зі смертю: 713000 грн.  
      - заохочення робітників до ювілейних дат: 166908 грн.  
      Згідно з колективним договором, соціальний пакет також включає в себе:  
      - преміювання колективів цехів-переможців, які беруть участь в огляді-конкурсі «Якість - справа всіх, справа кожного»;  
      - забезпечення проведення медичних оглядів працівників товариства в порядку, встановленому законодавством України;  
      - виділення коштів заводській раді ветеранів для виплати матеріальної допомоги;  
      - видача палива для побутових потреб працівникам товариства, пенсіонерам та утриманцям померлих інвалідів війни, останнім місцем роботи яких до 
виходу на пенсію був завод.  
      Організація відпочинку, оздоровлення дітей працівників заводу - не тільки особливий пункт в колективному договорі підприємства, але i один з ключових 
напрямів соціальної політики. Працівники товариства, члени їх сімей, а також пенсіонери, останнім місцем роботи яких до виходу на пенсію був завод, 
надається можливість відпочити на заводських базах відпочинку «Рубін», «Іскра» і «Шалаш», а також, на узбережжі Криму. У 2011 році відпочили понад 3000 
металургів.  
      У дитячому оздоровчому центрі iм. В.Дубiнiна в 2011 році відпочили близько 800 дітей заводчан. Повноцінний відпочинок дітям забезпечував колектив з 40 
вихователів вищої категорії. За здоров'ям дітей стежив кваліфікований медичний персонал міської лiкарнi Єнакієве. Медичний кабінет в центрі оснащений 
необхідним устаткуванням i лікарськими препаратами для повноцінного оздоровлення i реабілітації дітей, надання їм невідкладної допомоги. Для дітей було 
організоване повноцінне шестиразове харчування.  
      Підприємство активно інвестують кошти в такі напрямки, як «Охорона праці», «Соціально-трудові гарантії та пільги», «Молодь», «Ветерани», «Культура», 
«Спорт».  
      Для підтримки здоров'я працівників функціонує санаторій-профілакторій, де цілий рік можна пройти медикаментозне, фізіотерапевтичне і водолікування, 
спелео-, аеро-, іоно-, фіто-, дієто-, лазерну і голкорефлексотерапію, всі види масажу.  
       
      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, 
пайовому) капіталі.  
      Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі 
відсутні. 
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Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 

      7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.  
      Згідно діючої редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» органами Товариства є:  
      Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;  
      Наглядова рада Товариства;  
      Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;  
      Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).  
      Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.  
      Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.  
      Генеральний директор товариства - Подкоритов Олександр Леонідович (призначено генеральним директором згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
№8 вiд 15.08.2006).  
      Одноособовий член Наглядової ради товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 34093721, місцезнаходження: вул. Постишева, 117, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001.  
      Рiшенням №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2007 встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" у кiлькостi 
1 (однiєї) особи, обрано з 31 серпня 2007 року членом Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (вiдкликано зi складу Наглядової ради з 30 серпня 2007 
року: Закрите акцiонерне товариство "СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 31227326); Закрите акцiонерне товариство "Донецьке акцiонерне науково-
комерцiйне товариство "Данко" (ЄДРПОУ 23126703); Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 34093721).  
      Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2011 підтверджено повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).  
      Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року припинено з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент 
проведення Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).  
      Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради 
Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) 
строком на 3 (три) роки.  
      Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року 
вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).  
      Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів 
акціонерів ВАТ «ЄМЗ» від 15.08.2006, строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії складає 4,6 роки .  
      Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.  
      До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:  
      1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.  
      2. Внесення змін до Статуту Товариства.  
      3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.  
      4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.  
      5. Прийняття рішення про розміщення акцій, облігацій та інших емісійних цінних паперів Товариства.  
      6. Визначення форми оплати за акції, облігації та інші емісійні цінні папери Товариства.  
      7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.  
      8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.  
      9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про 
акціонерні товариства».  
      10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.  
      11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.  
      12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію 
(ревізора) Товариства, а також внесення змін до них.  
      13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.  
      14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та прийняття рішення про 
затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.  
      15. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.  
      16. Затвердження річного звіту Товариства.  
      17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.  
      18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.  
      19. Затвердження розміру річних дивідендів.  
      20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого 
прибутку.  
      21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      22. Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства.  
      23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (договір між 
Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів 
Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.  
      24. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.  
      25. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.  
      26. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства 
(у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 
Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної 
комісії (ревізором) Товариства.  
      27. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.  
      28. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.  
      29. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, 
підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні 
товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.  
      31. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі 
злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про 
акціонерні товариства».  
      32. Обрання комісії з припинення Товариства.  
      33. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      34. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі, яка 
веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.  
      35. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 
(двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  
      36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 
(п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  
      37. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість 
членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із 
заінтересованістю.  
      38. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства та правочинів застави, іпотеки, 
закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума 
відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  
      39. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради 
Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      40. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав 
власності на акції Товариства, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних 
паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції 
Товариства.  
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      До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством України. Питання, віднесені 
Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства. Передача повноважень та компетенції 
щодо вирішення питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства іншому органу Товариства здійснюється шляхом 
внесення змін до Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, 
можливе тільки після внесення відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства. Питання, 
віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть вирішуватися Загальними зборами акціонерів Товариства у випадку внесення 
відповідного питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:  
      - затвердження внутрішніх положень Товариства, які регулюють роботу органівуправління Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та 
обов’язки акцiонерiв Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну 
таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства 
тощо;  
      - підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного;  
      - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      - прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
      - прийняття рішення про розміщення Товариством інших, цінних паперів Товариства (окрім акцій та інших емісійних цінних паперів), випуск та/або 
індосамент векселів Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;  
      - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за виключенням акцій);  
      - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;  
      - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, 
в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;  
      - затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора 
Товариства;  
      -. прийняття рішення про обрання та залучення суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та 
чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про 
припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;  
      - обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття 
рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;  
      - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;  
      - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату 
дивідендів;  
      - обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про 
акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції 
Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;  
      - надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та 
участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних 
осіб); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;  
      -. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених 
частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;  
      - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або викупу акцій;  
      - забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особи, які діють спільно), яка придбала контрольний 
пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;  
      - затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою особою, 
яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг;  
      - затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства;  
      - обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі 
обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);  
      - визначення органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;  
      - затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;  
      - визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;  
      - ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;  
      - запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та 
звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення 
організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;  
      - утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради 
Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на 
комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;  
      - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;  
      - прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові 
зобов’язання як акціонери;  
      - розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в 
тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, 
затвердження положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, 
цінової політики Товариства;  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. 
земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом такого правочину є валютні цінності, нерухоме майно, роботи або послуги на 
суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень 
на календарний рік;  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших 
видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші 
види, передбачені чинним законодавством) на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких 
операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та 
пов’язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантія тощо);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або 
земельних ділянок;  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому 
числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних 
паперів будь-яких осіб;  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) 
за зобов’язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов’язаннями інших осіб (майнове 
поручительство);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, 
або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;  
      - прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій 
Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, 
становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з 
урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів;  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, 
становить до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;  
      - прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право 
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власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких 
юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Виконавчому органу Товариства;  
      - прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Статутом;  
      - прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання;  
      - прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;  
      -. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;  
      - надання попереднього дозволу на придбання або створення Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано 
перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 20 000 000,00 (двадцять 
мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості;  
      - надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних 
засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо 
загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості;  
      - прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов’язків та призначення на цей строк, але не більш ніж 
на 30 (тридцять) календарних днів, особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;  
      - прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності 
більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;  
      - надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину чи (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного 
виробництва тощо), якщо очікувана сума договору за ним перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень (але не більше 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням інших пунктів Статуту та обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в Статуті та 
у внутрішніх Положеннях Товариства);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на 
строк більш ніж на 1 (один) рік;  
      - надання попереднього дозволу на укладання договорів про оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), 
балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і вище на дату правочину;  
      - надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах 
господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з завданнями відносно такого голосування;  
      - попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної 
діяльності, що пов’язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на 
рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;  
      - попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання);  
      - прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності 
такому розпоряднику;  
      - надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким інших чином повноважень на 
вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради 
чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;  
      - затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;  
      - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про 
Наглядову раду Товариства.  
      Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:  
      - здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних 
зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів 
Товариства;  
      - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та 
перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;  
      - забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних 
бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;  
      - реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;  
      - виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;  
      - на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;  
      - за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати 
дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;  
      - розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких 
віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;  
      - виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного 
законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      - приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із 
працівниками Товариства;  
      - приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;  
      - організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує 
штатний розклад Товариства;  
      - призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних 
підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;  
      - визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних 
підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;  
      - приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених 
підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;  
      - самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), , за винятком тих, на вчинення яких відповідно 
до цього Статуту потрібно одержати обов’язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;  
      - виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;  
      - після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об’єктів незавершеного 
будівництва Товариства;  
      - організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради 
Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      - після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а 
також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об’єднаннях; участь у 
діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;  
      - після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим 
способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;  
      - після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе 
відповідальність за виконання його умов;  
      - визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо 
організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності;  
      - приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;  
      - в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.59 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені 
Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини,підписувати договори 
(угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними 
зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;  
      - розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 
Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статути дочірніх 
підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;  
      - затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;  
      - приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;  
      - приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;  
      - звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;  
      -. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;  
      -. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради 
Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів 
Товариства.  
      У разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією 
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(ревізором) Товариства.  
      Функції Ревізійної комісії Товариства:  
      -. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;  
      - контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію 
(надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;  
      - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань 
фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;  
      - контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;  
      - контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;  
      -. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;  
      - контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за 
рахунок прибутку Товариства;  
      -. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та 
проведення фінансових операцій;  
      - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;  
      -. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;  
      - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і 
розробка рекомендацій для органів управління Товариства;  
      - аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам 
облікової політики Товариства;  
      - подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих 
звітів;  
      - складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;  
      - надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.  
       
      7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів 
емітента.  
      Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року (з 
оголошеною перервою до 31 березня 2011 року) прийняті рішення:  
      - у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" внести до Статуту Товариства змiни та 
доповнення шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства;  
      - скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства ”Єнакієвський металургійний завод”, затверджене загальними зборами 
акціонерів Товариства 1 серпня 2008 року.  
      Станом на 31.12.2011 діюча редакція Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована державним реєстратором Виконавчого комітету Єнакієвської міської ради 
Донецької області Чуденко Л.Г. 31.03.2011 року, номер запису 12681050033000051.  
      Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 30.03.2012 нова редакція Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована державним реєстратором Виконавчого комітету 
Єнакієвської міської ради Донецької області Ткачовою Н.Ю. 03.04.2012 року, номер запису 12681050041000051.  
      Адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність 
органів емітента,: http://emz.metinvestholding.com 

       
Основні дані про посадових осіб емітента 

 
       
      7.3. Основні дані про посадових осіб емітента.  
      Генеральний директор товариства - Подкоритов Олександр Леонідович;  
      - досвід роботи на посаді генерального директора 5,3 років.  
      Подкоритова Олександра Леонiдовича призначено генеральним директором згiдно Рiшення №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2006.  
      - рік народження 1964;  
      - освіта вища -Челябiнський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть iнженер-механiк;  
      - не володіє акціями Товариства;  
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду – 0%;  
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 0%;  
      - опціони на акції емітента відсутні;  
      - Подкоритов О.Л. обiймає посаду генерального директора Спiльного українсько-швейцарського пiдприємства товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Метален" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30615347).  
      Не володіє опосередковано (через афілійованих осіб) акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента.  
       
      Головний бухгалтер - Білецький Микола Олександрович;  

Прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ - 
для юридичних 
осіб - резидентів 

або 
ідентифікаційний 

код з 
торговельного, 
судового або 
банківського 

реєстру країни, де 
офіційно 

зареєстрований 
іноземний суб'єкт 
господарської 
діяльності, - для 
юридичних осіб - 
нерезидентів

Посада 
(кількість 
років на 
посаді)

Рік 
народження* Освіта*

Розмір частки (паю), 
що належить 

посадовій особі (грн) Відсоток, 
який 

становлять 
акції 

(частка, 
пай) у 
статутному 
(складеному, 
пайовому) 
капіталі 
емітента

Відсоток 
голосів 

у 
вищому 
органі 
емітента 

за 
акціями 
(часткою, 
паєм), 
належною 
посадовій 
особі, у 
загальній 
кількості 
голосів

Кількість 
акцій 

емітента, 
які 

можуть 
бути 

придбані 
посадовою 
особою 

в 
результаті 
здійснення 
прав за 
належними 

їй 
опціонами 
емітента 
(шт.)**

Посада в інших 
юридичних особах (із 
зазначенням їх повного 

найменування та 
ідентифікаційного коду за 

ЄДРПОУ)у 
прямому 
воло-
дінні

через 
афі- 
лійо- 
ваних 
осіб

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подкоритов 
Олександр 
Леонідович

д/н

Генеральний 
директор (5.3 
років на 
посаді)

1964

вища, 
Челябінський 
політехнічний 
інститут, 
спеціальність 
- інженер-
механік

0 0 0 0 0 -

Генеральний директор 
спільного українсько-
швейцарського 
підприємства товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Метален" (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 30615347)

Білецький Микола 
Олександрович

д/н

Головний 
бухгалтер 
(17.8 років на 
посаді)

1956

Комунарський 
гірничо-
металургійний 
інститут, 
факультет 
обробка 
металу 
тиском; 
Донецький 
державний 
університет, 
факультет 
економіки та 
управління

0 0 0 0 0 -

Головний бухгалтер 
спільного українсько-
швейцарського 
підприємства товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Метален" (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 30615347)

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ"

34093721

Одноособовий 
член 
Наглядової 
ради (4.3 років 
на посаді)

- - 527534 - 527534 5.00 5.00 -

Товариство не володіє 
інформацією про те, чи 
обіймає посадова особа 
емітента посади в інших 
юридичних особах.
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      - досвід роботи на посаді головного бухгалтера 17,8 років.  
      Перелiк попереднiх посад Бiлецького Миколи Олександровича:  
      Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, вальцювальник стану гарячого прокату обтискувального цеху;  
      Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, помiчник майстра виробництва БЗС обтискувального цеху;  
      Єнакiєвський мiський комiтет комсомолу, заступник секретаря комiтету комсомолу металургiйного заводу;  
      Єнакiєвський мiський комiтет комсомолу, секретар комiтету комсомолу металургiйного заводу;  
      Єнакiєвський мiський комiтет Комунiстичної партiї України, iнструктор вiддiлу пропаганди та агiтацiї мiськкому партiї;  
      Єнакiєвський мiський комiтет Комунiстичної партiї України, заступник секретаря парткому металургiйного заводу;  
      Єнакiєвський мiський комiтет Комунiстичної партiї України, завiдувач вiддiлу пропаганди та агiтацiї мiськкому партiї;  
      Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, завiдувач брокерської контори;  
      Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, виконувач обов'язкiв начальнику вiддiлу прогнозування;  
      Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, заступник начальника вiддiлу маркетингу;  
      04.1994 - по теперiшнiй час Вiдкрите акцiонерне товариство "Єнакiєвський металургiйний завод", головний бухгалтер.  
      - рік народження 1956;  
      - освіта вища - Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, факультет обробка металу тиском; Донецький державний унiверситет, факультет економiка та 
управлiння;  
      - не володіє акціями Товариства;  
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду – 0%;  
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 0%;  
      - опціони на акції емітента відсутні;  
      - Білецький М.О. обiймає посаду головного бухгалтера Спiльного українсько-швейцарського пiдприємства товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Метален" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30615347).  
      Не володіє опосередковано (через афілійованих осіб) акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента.  
       
      Одноособовий член Наглядової ради товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 34093721, місцезнаходження: вул. Постишева, 117, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001;  
      - досвід роботи на посаді 4,3 роки.  
      Рiшенням №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2007 встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" у кiлькостi 
1 (однiєї) особи, обрано з 31 серпня 2007 року членом Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (вiдкликано зi складу Наглядової ради з 30 серпня 2007 
року: Закрите акцiонерне товариство "СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 31227326); Закрите акцiонерне товариство "Донецьке акцiонерне науково-
комерцiйне товариство "Данко" (ЄДРПОУ 23126703); Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 34093721).  
      Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2011 підтверджено повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721)  
      - володіє 527534 акціями у статутному капіталі емітента;  
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду – 5,00%;  
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів – 5,00%;  
      - опціони на акції емітента відсутні.  
      Емітент не має інформації про опосередковане (через афілійованих осіб) володіння посадовою особою акціями емітента або правом голосу за придбаними 
акціями емітента. Товариство не володіє iнформацiєю про те, чи обiймає посадова особа iншi посади на iнших пiдприємствах.  
       
      Ревізійна комісія (ревізор). Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private 
Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).  
      Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів 
акціонерів ВАТ «ЄМЗ» від 15.08.2006, строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії складає 4,6 роки .  
      Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.  

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента 

 
       
      7.4. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента.  
      ПАТ «ЄМЗ» не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами 
економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.  
       
      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад, професійного досвіду кожної посадової особи протягом п'яти останніх років.  
      Перелік попередніх посад Генерального директора Подкоритова Олександра Леонідовича:  
      З травня 2006 по серпень 2006 - головний інженер Відкритого акціонерного товариства "Челябінський металургійний комбінат";  
      З вересня 2006 - по теперiшнiй час генеральний директор Публічного акціонерного товариства "Єнакiєвський металургійний завод",.  
      Перелік попередніх посад Головного бухгалтера Білецького Миколи Олександровича:  
      З квітня 1993 по квітень 1994 - заступник начальника вiддiлу маркетингу Єнакiєвського ордену Трудового Червоного Прапору металургійного заводу;  
      З квітня 1994 - по теперiшнiй час головний бухгалтер Публічного акціонерного товариства "Єнакiєвський металургійний завод""Єнакiєвський металургійний 
завод".  
      Одноособовий член Наглядової ради товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 34093721) - обрано на посаду з 31 серпня 2007 року (Рішення №8 Загальних зборів акціонерів від 30.08.2007).  
       
      7.6. Інформація щодо наведених нижче обставин:  
      Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновником, 
учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.  
      Генеральний директор Подкоритов О.Л. та головний бухгалтер Білецький М.О. не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності. 

Прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - 
резидентів або 
ідентифікаційний 

код з 
торговельного, 
судового або 
банківського 

реєстру країни, де 
офіційно 

зареєстрований 
іноземний суб'єкт 
господарської 
діяльності, - для 
юридичних осіб - 
нерезидентів

Посада в емітента
Повне найменування 
дочірнього/ залежного 

підприємства

Розмір частки 
(паю) 

посадової 
особи у 

статутному 
(складеному, 
пайовому) 
капіталі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
емітента (грн)

Відсоток, який 
становлять 
акції (частка, 

пай) 
посадової 
особи у 

статутному 
(складеному, 
пайовому) 
капіталі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства

Відсоток 
голосів у 

вищому органі 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
за акціями 
(часткою, 
паєм), що 
належать 
посадовій 
особі, у 
загальній 
кількості 
голосів

Кількість акцій 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства, 
які можуть 

бути придбані 
посадовою 
особою в 
результаті 
здійснення 
прав за 

належними їй 
опціонами 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства*

1 2 3 4 5 6 7 8
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Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу 

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн) 

 
      8.1. Інформація про сукупну суму винагороди, отриману членами наглядової ради і виконавчого органу.  
      Генеральний директор Подкоритов О.Л. виконує повноваження одноосібного виконавчого органу, інформація не наводиться.  
      Згідно Статуту товариства Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Одноособовий член Наглядової ради 
товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34093721) не отримує 
винагороди.  

Вид виплати
Наглядова рада Виконавчий орган Разом

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основна заробітна плата - - - - - - - - -
Премії - - - - - - - - -
Компенсаційні виплати - - - - - - - - -
Виплати у натуральній формі - - - - - - - - -
Інші виплати (зазначити) - - - - - - - - -
Усього - - - - - - - - -
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Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента 

      9.1. Інформація про засновників емітента.  
      Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промисловості України. Станом на на кінець звітного року засновник не володіє акціями емітента.  
       
      9.2. Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного року.  
      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду становить 3120 осіб.  
      Кількість акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного року, 10550688 (десять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) штук.  
      В звітному періоді кількість акцій, які перебувають в обігу, не змінювалась.  
      Емітент не має власних (викуплених) акцій. 

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року 

 
      9.3. Інформація про власників істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного періоду.  
      Фізичних осіб – власників цінних паперів, яким належить 10 та більше відсотків у статутному капіталі Емітента, станом на 31.12.2011 немає.  
       
      Юридичні особи – власники цінних паперів, яким належить 10 та більше відсотків у статутному капіталі Емітента, станом на 31.12.2011:  
       
      1. METINVEST B.V. Ідентифікаційний код нерезидента 24321697. Місцезнаходження: Netherlands, Rotterdam, Alexanderstraat 23, 2514 JM's - Gravenhage. 
Володіє 5833726 акціями ПАТ «ЄМЗ»; відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента 55,29238%; відсоток голосів у вищому органі емітента за 
акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів 55,29238%. Емітент не має інформації про опосередковане (через афілійованих 
осіб) володіння власником істотної участі емітента акціями.  
       
      2. Metinvest International S.A. Ідентифікаційний код нерезидента 03465/1997. Місцезнаходження: 1211, Geneve 2, rue Vallin, 1201 Geneva, Switzerland. 
Володіє 3200845 акціями ПАТ «ЄМЗ»; відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента 30,33778%; відсоток голосів у вищому органі емітента за 
акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів 30,33778%. Емітент не має інформації про опосередковане (через афілійованих 
осіб) володіння власником істотної участі емітента акціями емітента.  
       
      9.4. Інформація про зміни серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітного року.  
      Змін серед власників істотної участі емітента протягом звітного року не було.  

Повне найменування юридичної особи - 
власника істотної участі або зазначення - 

"фізична особа"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру 
країни, де офіційно зареєстрований 
іноземний суб'єкт господарської 
діяльності, - для юридичних осіб - 

нерезидентів

Розмір частки (паю), що належить власнику 
істотної участі

Відсоток, який 
становлять 
акції (частка, 

пай) у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) 
капіталі 
емітента

Відсоток 
голосів у 

вищому органі 
емітента за 
акціями 

(часткою, паєм), 
що належать 
власнику 

істотної участі, 
у загальній 
кількості 
голосів

у прямому 
володінні

через 
афілійованих 

осіб
разом

1 2 3 4 5 6 7
Metinvest International S.A. 03465/1997 3200845 - 3200845 30.33778 30.33778
METINVEST B.V. 23421697 5833726 - 5833726 55.29238 55.29238
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Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими 
афілійованими особами 

      10.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими 
підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.  
       
      Між емітентом і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, укладені наступні договори:  
       
      Договір № 2900112-С  
      Дата укладення: 15.01.2008  
      Термін дії: до 31.03.2018  
      Сторони договору: Довіритель - ПАТ «ЄМЗ», Повірений - ТОВ «Метінвест Холдинг» Предмет договору: Договір доручення на надання послуг міжнародно-
визнаних інжинірингових та консультаційних компаній, які можуть надавати необхідні для Довірителя послуги у сфері інжинірингу, матеріально-технічного 
забезпечення, управління будівництвом, управління проектами, управлінського консультування, планування, маркетингу, виконання техніко-економічних 
обґрунтувань та інших послуг, необхідних Довірителю.  
      Сума за договором: визначається Завданням для кожного окремого проекту.  
      Підстава укладення: Стратегія розвитку заводу.  
      Методика ціноутворення: Відшкодування витрат Повіреного здійснюється Довірителем у валюті понесених витрат, відповідно до копій підтверджуючих 
документів про надані послуги. Оплата винагороди Повіреного здійснюється в гривні.  
       
      Договір № 2701788  
      Дата укладення: 31.12.2007  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти й оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 
Специфікаціях до нього.  
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації  
       
      Договір № 2701233  
      Дата укладення: 25.09.2007  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти і оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 
Специфікаціях до нього.  
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації  
       
      Договір № 2700933  
      Дата укладення: 11.07.2007  
      Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 60 місяців від дати укладення  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору.  
      Сума за договором: 1 020 000 000,00 доларів. Угода з BNP Paribas (Suisse) SA  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 103102/03/1001014-С  
      Дата укладення: 22.07.2010  
      Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 36 місяців від дати укладення  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору.  
      Сума за договором: вартість договору складається з: а) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за 
договором № 103102/03/1001014-С і б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Поставки згідно Експортних 
Договорів Азовсталі (така вартість повинна складати мінімум 1 050 000 000,00 доларів США). Угода з Deutsche Bank AG, Frankruft, Germany  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 2700365  
      Дата укладення: 20.02.2007  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Комісіонер - ПАТ «ЄМЗ», Комітент - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Комісіонер зобов'язується за дорученням та за рахунок Комітента здійснювати операції на зовнішньому ринку з продажу металопродукції 
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх доручень  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 2700986  
      Дата укладення: 04.07.2007  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Постачальник - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві металопродукцію, а Покупець зобов'язується прийняти товар  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення поставки продукції.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 2600829  
      Дата укладення: 01.05.2006  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Договір укладався за взаємною згодою сторін для виконання плану реалізації по Україні.  
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції по Україні.  
      Методика ціноутворення: ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма П3А.  
       
      Договір № 09/08Т-У-2900783-С  
      Дата укладення: 03.09.2009  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник приймає на себе зобов'язання поставити, а Покупець прийняти і оплатити труби ПАТ «Харцизький трубний завод» за 
ціною, у кількості, асортименті, у строки та з якісними характеристиками, зазначеними в Специфікаціях, які є невід'ємними додатками до договору.  
      Сума за договором: Загальну суму договору складає сума вартісних показників продукції, що вказуються в усіх специфікаціях за якими постачається 
продукція.  
      Підстава укладення: Необхідність поставки труб.  
      Методика ціноутворення: ціна продукції вказується в специфікаціях. Ціна договірна, з урахуванням кон'юнктури ринку, може змінюватися за письмовою 
згодою сторін. в разі зміни умов ринку, цін, фактичних угод або необхідності перенесення постачань на наступний період.  
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      Договір № 1000395  
      Дата укладення: 08.04.2010  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Виконавець - ПАТ «ЄМЗ», Замовник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Виконавець на умовах договору надає послуги Замовнику з нанесення на продукцію Виконавця, придбану Замовником, знаків для 
товарів і послуг у вигляді написів «МЕТІНВЕСТ» і т.д.  
      Сума за договором: Вартість послуг з нанесення Виконавцем визначається Сторонами за додатком до договору. Загальна вартість послуг визначається 
Сторонами в акті здачі-приймання наданих Послуг виходячи з фактичного обсягу металопродукції, яка купується Замовником у Виконавця.  
       
      Договір № ДУК-01/10-40р/1000425-С  
      Дата укладення: 01.03.2010  
      Термін дії: до 31.12.2011  
      Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупця вугільну продукцію, а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та 
оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його невід'ємною частиною.  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність поставки твердого палива.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 11-000233  
      Дата укладення: 31.12.2010  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупця коксохімічну продукцію виробництва ВАТ "АКХЗ" і ЗАТ "ЄКХП", а 
Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його 
невід'ємною частиною.  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № ГРД-01/2011-006/ЕМЗ/1100074-С  
      Дата укладення: 30.12.2010  
      Термін дії: до 30.12.2011  
      Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний окатиші виробництва ВАТ "Північний ГЗК" чи ВАТ "ЦГЗК", а 
Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його 
невід'ємною частиною.  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № ГРД-01/2011-007/ЕМЗ/К/1100076-С  
      Дата укладення: 30.12.2010  
      Термін дії: до 30.12.2011  
      Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний концентрат виробництва ВАТ "Північний ГЗК", ВАТ "ЦГЗК" чи 
ВАТ "ІнГЗК", а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які 
є його невід'ємною частиною.  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 2802020  
      Дата укладення: 01.06.2009  
      Термін дії: до 31.05.2012  
      Сторони договору: Орендодавець - ПАТ «ЄМЗ», Орендар - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: оренда автотранспорту.  
      Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування 
грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця. Склад і вартість об'єкта оренди узгоджується сторонами в Додатку до договору, що підписується 
уповноваженими представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору.  
       
      Договір № 1001157  
      Дата укладення: 13.10.2010  
      Термін дії: до 30.12.2011  
      Сторони договору: Довіритель - ПАТ «ЄМЗ», Повірений - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Повірений зобов'язується від імені та за рахунок Довірителя вчинити певні юридичні дії, спрямовані на придбання товарно-матеріальних 
цінностей, а саме, товарів зазначених в заявках Довірителя.  
      Підстава укладення: Передача закупівельних функцій з певних категорій в рамках реалізації проекту «Реформування комерційної служби».  
       
      У звітному періоді з власниками істотної участі укладено такі договори:  
       
      Договір № 11-000945  
      Дата укладення: 28.02.2011  
      Термін дії: до 27.02.2014  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору.  
      Сума за договором: 50 000 000,00 доларів США. Угода з Ощадбанком, Росія  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 1001082  
      Дата укладення: 24.01.2011  
      Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 24 місяці від дати укладення  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International SA"  
      Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору.  
      Сума за договором: Вартість договору складається з: а) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за 
договором № 1001082 і б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Постачання згідно Експортним Договорами 
Азовсталі (така вартість повинна складати мінімум 150 000 000,00 доларів США) Угода з Rabobank London  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 1100096-С  
      Дата укладення: 01.01.2011  
      Термін дії: до 31.12.2011  
      Сторони договору: Постачальник - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві руду та залізорудний концентрат, а Покупець зобов'язується прийняти товар  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення поставки продукції.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації  
       
      Договір № 11-000711  
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      Дата укладення: 06.04.2011  
      Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 36 місяців від дати укладення  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору.  
      Сума за договором: вартість договору складається з: а) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за 
договором № 11-000711 б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Поставки згідно Експортних Договорів Азовсталі 
(така вартість повинна складати мінімум 150000000,00 доларів США). Угода з UniCredit Bank Austria, AG  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 11-002711  
      Дата укладення: 01.04.2011  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Орендодавець - ПАТ «ЄМЗ», Орендар - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: суборенда автотранспорту.  
      Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування 
грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця. Склад і вартість об'єкта оренди узгоджується сторонами в Додатку до договору, що підписується 
уповноваженими представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору.  
       
      Договір № 11-002724  
      Дата укладення: 01.04.2011  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Орендодавець - ПАТ «ЄМЗ», Орендар - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: суборенда автотранспорту.  
      Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування 
грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця. Склад і вартість об'єкта оренди узгоджується сторонами в Додатку до договору, що підписується 
уповноваженими представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору.  
       
      Договір № 11-004434  
      Дата укладення: 04.08.2011  
      Термін дії: закінчується не раніше ніж через 60 місяців від дати письмового повідомлення Продавця Довірчим Керуючим Забезпеченням про те, що 
Позичальник виконав свої зобов'язання за Кредитним договором  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Продавець має право продавати і експортувати металургійну продукцію, а Покупець бажає придбати товари у строки та на умовах, 
викладених в цьому Договорі.  
      Сума за договором: вартість договору складається з: А) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за 
договором; і  
      Б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Поставки згідно Експортним Договорами Азовсталі (така вартість 
повинна становити принаймні 1400000000,00 дол. США)  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № 11-005376  
      Дата укладення: 09.09.2011  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти і оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 
Специфікаціях до нього.  
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації  
       
      Договір № 11-005377  
      Дата укладення: 09.09.2011  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти і оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 
Специфікаціях до нього.  
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.  
      Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації  
       
      Договір № 11-004013  
      Дата укладення: 13.09.2011  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  
      Предмет договору: Покупка покупцем у продавця скорочень викидів які випущені або будуть випущені в обіг.  
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх додаткових угод.  
      Підстава укладення: продаж скорочень викидів.  
      Методика ціноутворення: вартість скорочень викидів, їх обсяг і умови оплати визначаються сторонами шляхом підписання додаткових угод до даного 
договору.  
       
      Договір № МИХ-01/2012-003/12-000006  
      Дата укладення: 30.12.2011  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний окатиші виробництва ВАТ "Північний ГЗК" чи ВАТ "ЦГЗК", а 
Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його 
невід'ємною частиною.  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      Договір № МИХ-01/2012-004/К/12-000007  
      Дата укладення: 30.12.2011  
      Термін дії: до 31.12.2012  
      Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг»  
      Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний концентрат виробництва ВАТ "Північний ГЗК", ВАТ "ЦГЗК" чи 
ВАТ "ІнГЗК", а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які 
є його невід'ємною частиною.  
      Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій  
      Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини.  
      Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації.  
       
      10.2. Додаткова інформація про операцій з афілійованими особами.  
      Емітент взаємодіє з афілійованими особами на підставі укладених договорів. Обсяги операцій з афілійованими особами за 2011 р.:  
      1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ":  
      - сума закупівель 9 024 255,07 тис. грн.;  
      - сума продажів 22 736 451,19 тис. грн.  
      2. «Metinvest International S.A.»:  
      - сума продажів 5 231 655,58 тис. грн.  
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      Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами станом на 31.12.2011:  
      1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ":  
      - дебіторська заборгованість 16 801 520,67 тис. грн.;  
      - кредиторська заборгованість 6 090 784,417 тис. грн.  
      2. «Metinvest International S.A.»:  
      - дебіторська заборгованість 1 599 057,797 тис. грн.  
      - кредиторська заборгованість відсутня. 
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Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій 

      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи 
сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені 
підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.  
      Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (кожен із яких чи в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних 
активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його відокремлені підрозділи, члени 
наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.  
      Провадження у справі про банкрутство у відношені до ПАТ «ЄМЗ» не відкривалися.  
      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або 
дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента та переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні.  
       
      11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами протягом звітного року штрафних санкцій.  
      У звітному періоді ПАТ "ЄМЗ" були сплачені штрафні санкції на загальну суму 426,2 тис. грн., з них:  
      - штрафи за невиконання плану перевозок у сумі 333,4 тис. грн., сплачені Госпрозрахунковій службі перевезень Державного підприємства «Донецька 
залізниця»;  
      - штрафи за повернення та перебронування проїзних квитків у сумі 10,0 тис. грн.;  
      - штрафи за простой робіт у сумі 11,3 тис. грн., сплачені ТОВ "РОСУКРТРАНС";  
      - штрафи та пені, нараховані за рішенням суду за позовами: Державної екологічної інспекції в Донецькій області у сумі 12,7 тис. грн.; ДП «Придніпровська 
залізниця» у сумі 27,6 тис. грн.; ТОВ НВП «Водомер» у сумі 16,1 тис. грн.;  
      - штраф за Актом перевірки Фонду соціального страхування у м. Єнакієве у сумі 5,5 тис. грн.;  
      - штраф за Актом перевірки управління Пенсійного фонду України у м. Єнакієве у сумі 0,2 тис. грн.;  
      - нараховані фінансові санкції при самостійно виявлених помилках у сумі 4,8 тис. грн.;  
      - штраф за забруднення земельної ділянки у сумі 3,1 тис. грн.;  
      - оплата за шкоду заподіяну зеленим насадженням у сумі 1,3 тис. грн.;  
      - фінансові санкції по збору за первину реєстрацію транспортних засобів у сумі 0,2 тис. грн. 
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Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств) 

       
       
      12.1. Станом на 31.12.2011 Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління емітентом не приймались. 
       
      12.2. Інформація про вищий орган емітента:  
       
      12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів.  
      Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.  
      Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства.  
      Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.  
       
      Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в 
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі 
реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається 
рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він 
обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам 
у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач 
(депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання 
Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такій особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку 
повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.  
      Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому цим 
Статутом для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.  
      Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою 
Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним 
законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття у 
порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, і не може бути 
встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою 
або оператором поштового зв'язку.  
      Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним 
законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому 
органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.  
      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на 
власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, 
на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.6.1. цього Статуту для повідомлення номінального утримувача.  
      Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:  
      1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.  
      2. Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.  
      4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.  
      5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства).  
      6. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів 
акціонерів Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.  
      7. Інформацію щодо особи, на яку покладено обов’язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.  
      Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.  
      Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:  
      - З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.  
      - На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення 
значного правочину.  
      - На вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.  
      - На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства (пункт 
15.10.1.4. Статуту).  
      - У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності 
(кворуму) засідань таких органів Товариства.  
      - В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом.  
      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за 
місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів 
вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.  
      Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні 
протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання 
Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пункті 15.10.1.4. Статуту, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому 
випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 
15.10.1.4. Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій 
Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) 
Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. Статуту.  
      Товариство зобов’язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що 
скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі 
письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства.  
      Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні 
надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення 
Наглядовою радою Товариства.  
      У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні 
збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п’яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в 
найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим 
повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з 
позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі відсутності кворуму 
на таких позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим 
пунктом Статуту, не скликаються та не проводяться.  
      Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
      До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:  
      - підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного;  
      - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      - прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.  

Стр. 36 из 95ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕ...

23.04.2012



      Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства 
були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких 
має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, 
рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів 
Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженим особами не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку 
денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для 
обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його 
уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або 
його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства,а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його 
родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, 
які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади 
керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату 
подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до 
складу органів Товариства, особи, запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником, повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.  
      У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була 
подана у строки, передбачені пунктом 15.9. Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів 
Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх 
уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку 
денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників 
щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути 
подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим 
представником) на обрання до органів Товариства.  
      У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу 
органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. 
Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену Статутом, зокрема, абзацом 1 пункту 15.9.1.  
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню 
до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не 
вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.9 та 15.9.1 Статуту.  
      Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У 
разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку 
денного.  
      Рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:  
      недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту;  
      неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1. Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності 
інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.  
      У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені 
представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути 
присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який 
відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.  
      Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня 
проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.  
      Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається Товариством або зберігачем (що має відповідну 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності зберігача цінних паперів), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення щодо складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів Товариства, самим Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги 
Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймається Наглядовою радою 
Товариства. Інформація про таке рішення повинна бути доведена до відома акціонерів разом із повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства.  
      Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається за даними, що містяться у зведеному обліковому 
реєстрі власників цінних паперів, складеному депозитарієм станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства, а також виписок про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які надаються депозитарними установами та є підтвердженням 
прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      На письмову вимогу акціонера Товариство або зберігач (депозитарна установа), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає 
послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, зобов’язані протягом одного дня з 
дня отримання письмового звернення такого акціонера надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів Товариства, або інформацію про його не включення до такого переліку із обґрунтуванням причин не включення.  
      Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:  
      фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, 
місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);  
      юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний 
код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;  
      місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;  
      загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;  
      інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах 
такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.  
      Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та 
датована. До письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного 
реєстру щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.  
      Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких 
повинен бути нотаріально посвідчений та датований.  
      Акціонери Товариства з метою захисту своїх прав на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства мають право надати Товариству (або зберігачу, з 
яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів Товариства) виписку про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, яка надається депозитарною установою 
такому акціонеру Товариства та є підтвердженням його прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної 
установи, станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така виписка надається акціонером (його 
уповноваженою особою) разом із заявою акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства таким акціонером у переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Заява акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння 
акціями Товариства із відповідною випискою може бути надана не раніше 9-00 години третього робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства та не пізніше 12-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Заява вважається своєчасно 
поданою, якщо вона була отримана Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству 
на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, не пізніше 12-00 години робочого дня до дня 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така заява акціонера повинна відповідати вимогам, які вимагаються до письмової вимоги акціонера, 
відповідно до положень пункту 15.5.4.1. Статуту.  
      У випадку надання на письмову вимогу акціонера Товариства інформації про його не включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів Товариства, із причин відсутності у зведеному обліковому реєстрі інформації про такого акціонера у зв’язку із не розкриттям 
інформації зберігачем (депозитарною установою) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної 
установи), у якого відкрито рахунок у цінних паперах акціонера Товариства, останній має право надати заяву акціонера Товариства про врахування інформації 
щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства у строк, вказаний у пункті 15.5.5. Статуту.  
      Заяви акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника 
акцій Товариства, які відповідають вимогам, вказаним у цьому розділі Статуту, та які подані у строк, вказаний у п.15.5.5. Статуту, підлягають врахуванню при 
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складанні переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.  
      Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, ведеться реєстр поданих вимог акціонерів Товариства та заяв акціонерів 
Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства. Вказаний реєстр, разом із вимогами та заявами акціонерів Товариства, додається 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.  
      Товариство зобов’язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за 
місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії 
вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних 
Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, 
з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов’язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів 
Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть 
надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту.  
      В будь-якому випадку всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому 
числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше 
ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та 
номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому пунктом 15.6.1. Статуту, 
а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.  
      Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство 
пройшло процедуру лістингу, способом, передбаченим пунктом 15.6.5. Статуту.  
      Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.  
      Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада 
Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови 
Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана 
Виконавчим органом Товариства.  
      Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, підтверджується відповідним протоколом 
засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, 
підтверджується відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.  
      У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до 
моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них 
обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою Товариства або 
відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято 
рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства 
Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови 
Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 
      Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:  
      керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;  
      підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів 
акціонерів Товариства;  
      оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;  
      здійснює інші дії, пов’язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів 
акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою 
Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення 
про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів 
акціонерів Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.  
      Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і 
повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення 
Виконавчий орган Товариства.  
      У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря 
Загальних зборів акціонерів Товариства виконує особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.  
      У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборах акціонерів Товариства, до 
моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборах акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів 
Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, 
обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.  
      У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборах акціонерів Товариства не 
прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборах акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар 
Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним 
протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.  
      Функції та повноваження секретаря Загальних зборах акціонерів Товариства:  
      веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства;  
      приймає запитання в письмовому вигляді;  
      приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів 
акціонерів Товариства;  
      здійснює запис на виступи;  
      здійснює інші дії, пов’язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством про депозитарну 
систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів 
Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками 
не менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) 
Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою 
Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та 
Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів 
членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства.  
      Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, та у 
випадках, передбачених пунктом 15.10.3. цього Статуту, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу 
(депозитарній установі). У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства 
або зберігача (депозитарної установи).  
      Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його 
уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії 
Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується 
Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий до моменту 
відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства видається особі, якій відмовлено в реєстрації.  
      До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це 
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Реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.  
      Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та 
рішеннями Наглядової ради Товариства.  
      Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених Статутом до повноважень 
та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.  
      Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, на 
розгляд інших органів Товариства виключно у порядку, передбаченому пунктом 14.3. Статуту.  
      У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до 
наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.  
      Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не 
проводиться.  
      Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства.  
      Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.  
      Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.  
      Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів 
Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для 
голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії 
Товариства, а також з питань порядку денного, які були додаткового включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів 
Товариства, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, 
передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.  
      Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній 
підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.  
      У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, 
бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться 
сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також 
визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох 
кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.  
      Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів Товариства 
обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані особі, яка здійснює облік прав власності 
на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) на підставі відповідного договору. Умови договору з особою, яка веде облік прав власності на акції 
Товариства, або зберігача (депозитарної установи) щодо уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства затверджуються 
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка 
здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із 
підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення 
підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.  
      До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.  
      Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 
голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.  
      За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у 
підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.  
      У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній 
установі), протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної 
установи).  
      Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації 
на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.  
      Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України.  
      Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів 
Товариства.  
      Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Виконавчим органом 
Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Виконавчим органом Товариства, такий протокол підписується особою, визначеною 
рішенням Виконавчого органу Товариства.  
      Порядок та випадки проведення заочного голосування на Загальних зборах акціонерів не передбачені Статутом Товариства.  
      У зв’язку з відсутністю випуску привілейованих акцій Товариства інформація про спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за 
простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень, не наводиться.  
       
      12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце 
проведення, кворум зборів.  
      10.09.2009 вiдбулися чергові Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "ЄМЗ" за адресою: м. Єнакiєве, площа Ленiна, 5 (примiщення Будинку культури "40-рiччя 
Перемоги"). Кворум зборів 90,78% від загальної кількості голосуючих акцій.  
      24.06.2010 вiдбулися чергові Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "ЄМЗ" за адресою: м. Єнакiєве, площа Ленiна, 5 (велика зала Культурно-досугового центру 
(Будинок культури "40-рiччя Перемоги"). Кворум зборів 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій.  
      23.03.2011 (з оголошеною перервою до 31.03.2011) відбулися чергові загальні збори акціонерів ВАТ "ЄМЗ" за адресою: м. Єнакієве, площа Леніна, 5 
(велика зала Культурно-досугового центру (Будинок культури "40-рiччя Перемоги"). Кворум зборів 90,95 % від загальної кількості голосуючих акцій.  
       
      12.2.3. Інформація про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році, включаючи також порядок денний та результати 
розгляду питань порядку денного.  
      Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "ЄМЗ" відбулися 23.03.2011 (з оголошеною перервою до 31.03.2011) за адресою: м. Єнакієве, площа Леніна, 5 
(велика зала Культурно-досугового центру (Будинок культури "40-рiччя Перемоги").  
      Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  
      дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів були призначені рішенням Наглядової ради Товариства від 26.01.2011 року (рішення №
88). Пропозицій та змін до порядку денного за відведений за законом термін до Товариства не надходило.  
      Зареєстровано на зборах 71 акціонер (їх представників), що володіють в сукупності 9 595 403 акціями Товариства, що складає 90,95 % від загальної 
кількості голосуючих акцій.  
      Порядок денний:  
      1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.  
      3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.  
      4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.  
      5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.  
      6. Про зміни у складі органів управління Товариства.  
      7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».  
      8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами 
Закону України «Про акціонерні Товариства»).  
      9. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.  
      10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із 
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зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.  
      11. Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію.  
      Результати розгляду питань порядку денного:  
      Питання 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      ВИРІШИЛИ:  
      1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Лобинцева Юрія Васильовича.  
      1.2. Обрати президіум Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:  
      - Подкоритова Олександра Леонідовича – Генерального директора ВАТ «ЄМЗ».  
      1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Христенка Володимира Анатолійовича.  
      1.4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:  
      - час для виступів з питання порядку денного - 25 хвилин;  
      - час для відповіді на запитання до доповідача – 5 хвилин;  
      Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. 
Анонімні запитання не розглядаються.  
      1.5. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:  
      1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.  
      3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.  
      4) З твердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.  
      5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.  
      6) Про зміни у складі органів управління Товариства.  
      7) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».  
      8) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами 
Закону України «Про акціонерні Товариства»).  
      9) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.  
      10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.  
      11) Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію.  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 61 бюлетень – 9590782 голосів, що складає 99,95184 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 1 бюлетень–70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” – 9 
бюлетенів – 4551 голосів, що складає 0,04743 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.  
      ВИРІШИЛИ:  
      2.1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається).  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 63 бюлетеня - 9594677 голосів, що складає 99,99243 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” – 8 
бюлетенів - 726 голосів, що складає 0,00757 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.  
      ВИРІШИЛИ:  
      3.1. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 
31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 63 бюлетеня - 9594677 голосів, що складає 99,99243 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 106 голосів, що складає 0,00110 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” –
7 бюлетенів - 620 голосів, що складає 0,00647 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.  
      ВИРІШИЛИ:  
      4.1. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 58 бюлетенів - 9580087 голосів, що складає 99,84038 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 106 голосів, що складає 0,00110 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” –
12 бюлетенів – 15210 голосів, що складає 0,15852 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.  
      ВИРІШИЛИ:  
      5.1. Затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 778 559 338,61 (сімсот сімдесят 
вісім мільйонів п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч триста тридцять вісім гривень 61 копійки) гривень:  
      - 70 616 633,04 (сімдесят мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот тридцять три гривні 04 копійки) гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку 
Товариства минулих років;  
      - 707 942 705,57 (сімсот сім мільйонів дев’ятсот сорок дві тисячі сімсот п’ять гривень 57 копійок) гривень покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх 
періодів.  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 47 бюлетенів - 9589586 голосів, що складає 99,93938 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 14 бюлетенів – 1195 голосів, що складає 0,01245 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та 
непроголосувавших” – 10 бюлетенів – 4622 голосів, що складає 0,04817 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 6. Про зміни у складі органів управління товариства.  
      ВИРІШИЛИ:  
      6.1. Підтвердити повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).  
      6.2. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company 
Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 60 бюлетенів - 9590432 голосів, що складає 99,94819 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” –
10 бюлетенів – 4901 голосів, що складає 0,05108 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».  
      ВИРІШИЛИ:  
      7.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:  
      7.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.  
      7.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ЄМЗ».  
      7.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону 
України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 60 бюлетенів – 9590676 голосів, що складає 99,95074 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 1 бюлетень – 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” –
10 бюлетенів – 4657 голосів, що складає 0,04853 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з 
нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).  
      Процедурне питання. Про оголошення перерви в роботі Загальних зборів акціонерів для ознайомлення з проектом Статуту Товариства до 12 годин 31 
березня 2011 року.  
      ВИРІШИЛИ:  
      У зв’язку з необхідністю ознайомлення з проектом Статуту Товариства оголосити перерву в роботі Загальних зборів акціонерів до 12 годин 31 березня 2011 
року.  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 50 бюлетенів – 9572945 голосів, що складає 99,76595 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 10 бюлетенів – 21129 голосів, що складає 0,22020 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та 
непроголосувавших” – 11 бюлетенів – 1 329 голосів, що складає 0,01385 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      31 березня 2011 року в великій залі Культурно-досугового центру (Будинок культури "40-рiччя Перемоги") за адресою: м. Єнакієве, площа Леніна, 5, загальні 
збори акціонерів продовжили роботу.  
      Питання 8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з 
нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).  
      ВИРІШИЛИ:  
      8.1. У зв`язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні 
товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства 
(додається).  
      8.2. Доручити Голові Загальних зборів Лобинцеву Юрію Васильовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.  
      8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі 
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дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 34 бюлетені – 9574858 голосів, що складає 99,78589 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 1 бюлетень – 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” –
36 бюлетенів – 20475 голосів, що складає 0,21338% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 9. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.  
      ВИРІШИЛИ:  
      9.1. Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод», затверджене загальними зборами 
акціонерів Товариства 1 серпня 2008 року.  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 35 бюлетенів - 9574928 голосів, що складає 99,78662 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” – 36 
бюлетенів – 20475 голосів, що складає 0,21338 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, 
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.  
      ВИРІШИЛИ:  
      10.1 На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться 
Товариством протягом одного (1) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ 
«ЄМЗ») на:  
      10.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, 
граничною вартістю на рік 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);  
      10.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків 
Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума 
будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
(на кожен правочин).  
      10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних 
зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, 
вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно 
Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової 
ради Товариства від 30.09.2010 р.  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 36 бюлетенів - 9574963 голосів, що складає 99,78698 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “ПРОТИ” – 1 
бюлетень - 35 голосів, що складає 0,00036 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” – 34 бюлетенів 
– 20405 голосів, що складає 0,21266 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      Питання 11. Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію.  
      ВИРІШИЛИ:  
      11.1. Створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» з місцезнаходженням за адресою вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, 
Донецька обл., 86101.  
      11.2. Затвердити Положення про МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД» (додається).  
      11.3. Створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 
САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» з місцезнаходженням за адресою вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., 86139.  
      11.4. Затвердити Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (додається).  
      11.5. Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі 
дії, пов’язані з внесенням відомостей про філії до Єдиного державного реєстру.  
      РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: “ЗА” – 34 бюлетені – 9574786 голосів, що складає 99,78514 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
“ПРОТИ” – 3 бюлетені – 212 голосів, що складає 0,00221 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; “Недійсних та непроголосувавших” –
34 бюлетені – 20405 голосів, що складає 0,21265 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.  
      У 2011 році позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄМЗ» не проводились.  
       
      12.2.4. Опис процедури здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків; органи, які 
здійснювали реєстрацію, та орган, який здійснював нагляд за реєстрацією (за наявності нагляду).  
      У відповідності до п.4. Ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.  
      Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.  
      На чергових загальних зборах акціонерів ВАТ "ЄМЗ", які відбулися 23.03.2011 (з оголошеною перервою до 31.03.2011), нагляд за реєстрацією акціонерів, 
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків не здійснювався.  
       
      12.2.5. Спосіб, у який відбувалося голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу.  
      На останніх загальних зборах акціонерів товариства голосування з питань порядку денного відбувалося бюлетенями.  
       
      12.2.6. Опис політики емітента щодо участі членів виконавчого органу у загальних зборах акціонерів.  
      У відповідності до Статуту ПАТ «ЄМЗ» на Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів 
Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, а 
також представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу; представник члена Наглядової ради 
Товариства – юридичної особи акціонера Товариства представляє інтереси акціонера – юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом 
такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.  
      На останніх загальних зборах акціонерів товариства були присутні генеральний директор (згідно Рішення загальних зборів генерального директора 
товариства Подкоритова О.Л. було обрано до президії) та представник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», який діяв за довіреністю. 
       
      12.3. Інформація про наглядову раду товариства.  
       
      12.3.1. Інформація про порядок обрання членів наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань 
наглядової ради протягом року за три останні роки.  
      Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.  
      Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства) та/або з числа юридичних осіб - акціонерів 
Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності 
представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого 
органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.  
      Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не 
заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може 
обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичної особи 
на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до 
вимог чинного законодавства.  
      Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до 
якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати 
належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна 
кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси 
складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів 
Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх 
уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Наглядової ради 
Товариства, що обираються.  
      Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства 
(уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення 
питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту. 
Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради 
Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до 
списків для голосування на Загальних зборах не включаються.  
      В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації, зазначеної в пункті 15.9.1 
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Статуту, обов’язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім’я, По-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в 
члени Наглядової ради Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація 
про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата -
юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв’язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.  
      Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною 
(мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на 
Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені 
представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку 
вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого 
голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може 
перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.3.3. Статуту Товариства.  
      Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства 
порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та 
підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.  
      Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом 
кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів 
акціонерів Товариства.  
      Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової 
ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.  
      Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада 
Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не 
бере на себе цивільні права та обов’язки. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової ради 
Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов’язково обираються члени 
Наглядової ради Товариства, а у разі обрання одноособового члену Наглядової ради – його представники. Повноваження та компетенція створених комітетів 
Наглядової ради Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається 
головна мета та зобов’язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, 
функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді Товариства. Діяльність комітетів регулюється відповідними Положеннями про конкретний 
комітет, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.  
      Станом на 31.12.2011 будь-які комітети в складі Наглядової ради відсутні.  
      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2009 року – 19.  
      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2010 року – 27.  
      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2011 року – 37.  
       
      12.3.2. Вимоги до членів наглядової ради, що викладені у внутрішніх документах емітента.  
      Згідно Статуту товариства членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної 
комісії (ревізором) Товариства.  
      Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів 
Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Наглядової 
ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або Статутом. За рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені шляхом 
відкликання у будь-який час членів Наглядової ради Товариства. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у 
відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства відповідного складу.  
      Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової 
ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.  
      Рiшенням №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2007 встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" у кiлькостi 
1 (однiєї) особи, обрано з 31 серпня 2007 року членом Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (вiдкликано зi складу Наглядової ради з 30 серпня 2007 
року: Закрите акцiонерне товариство "СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 31227326); Закрите акцiонерне товариство "Донецьке акцiонерне науково-
комерцiйне товариство "Данко" (ЄДРПОУ 23126703); Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 34093721).  
      Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2011 підтверджено повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).  
      Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.  
       
      12.3.3. Інформація про наявність спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами, основні функції.  
      Підрозділ емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: відділ корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління. До функцій 
відділу належать консультації та правовий супровід з правових питань в галузі корпоративних прав Товариства, в т.ч. шляхом підготовки відповідей на запити 
акціонерів (юридичних і фізичних осіб), надання документів для ознайомлення відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. 
      Місцезнаходження підрозділу: вул. Достоєвського, буд. 16, м. Єнакієве, Донецька обл., Україна, 86429.  
      Посадова особа товариства, що відповідає за роботу з акціонерами,: начальник відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління 
Кириченко Лілія Леонідівна  
      Міжміський код та номер телефону контактної особи: 0625292167, 0625293728  
      Номер факсу контактної особи:0625292267  
      Електронна пошта контактної особи: Liliya.Kirichenko@enakievosteel.com  
       
      12.4. Інформація про виконавчий орган.  
      Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.  
      На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на 
посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 
(трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.  
      Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради 
Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою 
Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов’язки Генерального директора Товариства 
до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або 
обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.  
      Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради 
Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з 
особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора 
Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду 
Генерального директора Товариства,здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження 
особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства,припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про 
відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком 
прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень 
такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.  
      Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне 
та ефективне виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено 
відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства. 
       
      12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента.  
       
      12.5.1. Повний опис структури органів контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента та їх компетенції відповідно до статуту (установчих 
документів) емітента.  
      Відповідно до Статуту товариства у разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства 
здійснюється Ревізійною комісією (ревізором) Товариства.  
      Ревізійна комісія (ревізор) Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії 
(ревізора) та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.  
      Ревізійна комісія складається з трьох членів.  
      Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства 
терміном на два роки.  
      З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.  
      Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів 
акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої 
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повноваження на підставі укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного 
до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).  
      Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії 
Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії 
Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.  
      Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.  
      Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:  
      - член Наглядової ради;  
      - члени Виконавчого органу Товариства;  
      - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;  
      - члени інших органів Товариства.  
      Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.  
      У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства 
нового складу Ревізійної комісії.  
      Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не 
заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом 
Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник 
такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.  
      Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до 
якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати 
належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна 
кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість обираємих членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси 
складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів 
Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх 
уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількість обираємих членів Ревізійної 
комісії Товариства.  
      Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства 
(уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, 
передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії 
Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства, не розглядаються та такі кандидатури до 
списків для голосування на Загальних зборах не включаються.  
      В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов’язково повинно бути зазначено: прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата – фізичної особи рік 
народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними 
видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається 
ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв’язку  
      Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною 
(мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на 
Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені 
представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони 
віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не 
віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може 
перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. Статуту Товариства.  
      Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з 
загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають 
значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.  
      Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх 
членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів 
Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково 
припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами 
акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.  
      Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке 
рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках 
втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником 
якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, 
померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов’язків 
члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з 
одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.  
      Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів 
Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії 
Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути 
достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх 
членів Ревізійної комісії Товариства.  
      Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов’язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.  
      Функції Ревізійної комісії Товариства:  
      - контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;  
      - контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію 
(надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;  
      - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань 
фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;  
      - контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;  
      - контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;  
      - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;  
      - контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за 
рахунок прибутку Товариства;  
      - контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та 
проведення фінансових операцій;  
      - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;  
      - перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;  
      - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і 
розробка рекомендацій для органів управління Товариства;  
      - аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам 
облікової політики Товариства;  
      - подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих 
звітів;  
      - складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;  
      - надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.  
      Ревізійна комісія має право:  
      - отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний 
письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;  
      - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;  
      - вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;  
      - проводити службові розслідування;  
      - отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;  
      - залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;  
      - ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської 
діяльності Товариства.  
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      - Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:  
      - за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;  
      - за рішенням Наглядової ради Товариства;  
      - з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;  
      - на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють (сукупно) не менш як 10% статутного капіталу Товариства.  
      За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних, квартальних звітів та балансів.  
      Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної 
комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права 
вирішального голосу.  
      Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.  
       
      12.5.2. Інформація про створення ревізійної комісії, її персональний склад.  
      Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року 
вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).  
      Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів 
акціонерів ВАТ «ЄМЗ» від 15.08.2006, строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії складає 4,6 роки .  
      Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.  
      Товариство не володіє інформацією про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в 
теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом.  
      Протягом останніх трьох років засідання ревізійної комісії у середньому відбувалися один раз на рік.  
       
      12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревізійною комісією (ревізором), яка відбулась останнього разу.  
      Останнього разу Ревізійна комісія проводила перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. 
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводилась Ревізійною комісією (Ревізором) з власної ініціативи.  
      Відповідно до діючої на момент проведення перевірки редакції Статуту Товариства рішення Ревізора приймаються одноособово та викладаються 
письмово.  
      При проведенні перевірок Ревізійній комісії (Ревізору) повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи й особисті пояснення працівників 
Товариства.  
      Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог Ревізійної комісії (Ревізора).  
      Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді та акціонерам, які ініціювали перевірку.  
      Ревізійна комісія складає висновки стосовно річних звітів і балансів Товариства.  
       
      12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором) на запит акціонерів.  
      Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства, висновків 
ревізійної комісії (ревізора) Товариства.  
      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій вищезазначених документів. Такі копії документів надаються 
Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером 
витрат Товариства, пов’язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість 
виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.  
       
      12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим 
органом і наглядовою радою емітента.  
      До компетенції Наглядової ради товариства належить запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього 
аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби 
внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.  
      В звітному періоді Наглядовою радою не приймалось рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього 
аудиту Товариства.  
       
      12.5.6. Інформація про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році.  
      В звітному році перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік здійснювала Ревізійна комісія.  
       
      12.5.7. Інформація про інший орган емітента, якщо створення такого органу передбачено статутом.  
      Статутом не передбачено створення інших органів товариства.  
       
      12.5.8. Дані про наявність внутрішнього документа емітента, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи 
інсайдерської інформації.  
      Відповідно до Статуту комерційною таємницею Товариства є відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та 
іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.  
      Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені 
Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, 
фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, 
користуванні і розпорядженні Товариства.  
      Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства 
фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі 
розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.  
      Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється 
Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.  
      Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.  
      Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших законодавчих актів з цього питання.  
      З 01 листопада 2010 року наказом № 1338 від 01.11.2010 р. введено в дію Положення про інсайдерську торгівлю, затверджене рішенням Наглядової ради 
Товариства від 30.09.2010 р. № 79. До інсайдерської інформації віднесена інформація, яка ніде не публікувалася, що має пряме або опосередковане 
відношення до Товариства або її цінних паперів, або фінансовим інструментам і що при опублікуванні може значно вплинути на вартість цінних паперів 
Товариства та/або будь-якого іншого підприємства Групи Метінвест. 
       
      12.6. Інформація про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів.  
       
      12.6.1. Положення статуту, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від 
імені товариства.  
      Деякі положення Статуту Товариства обмежують повноваження Генерального директора Товариства приймати рішення про укладення деяких договорів без 
отримання попередньої згоди Загальних зборів акціонерів (вищого органу управління Товариства) та Наглядової ради Товариства.  
      Так, до компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:  
      • прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 
(двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.15.13.35 Статуту);  
      • прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 
(п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.15.13.36 Статуту);  
      • прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства та правочинів застави, іпотеки, 
закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума 
відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства 
(п.15.13.38 Статуту).  
      Згідно із ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які 
значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.  
      Так, враховуючи вимоги діючого законодавства,Загальними зборами акціонерів Товариства від 23.03.2011 року було прийнято рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної вартості. А саме:  
      1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалено укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством 
протягом одного (1) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ “ЄМЗ») на:  
      1.1.передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, 
граничною вартістю на рік 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);  
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      1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, 
які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із 
зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен 
правочин).  
      2. Уповноважено Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних 
зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ “ЄМЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, 
вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно 
Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової 
ради Товариства від 30.09.2010 р.  
      До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення наступних питань:  
      - затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора 
Товариства (п.16.10.1.10);  
      - прийняття рішення про обрання та залучення суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та 
чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про 
припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства (п.16.10.1.11 Статуту);  
      - обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття 
рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства (п.16.10.1.12 Статуту);  
      - обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про 
акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції 
Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів (п.16.10.1.15 
Статуту);  
      - надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та 
участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних 
осіб); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності (п.16.10.1.16 Статуту);  
      - прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 
4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» (п.16.10.1.17 Статуту);  
      - затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою особою, 
яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг(п.16.10.1.20 Статуту);  
      - затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів(п.16.10.1.24 
Статуту);  
      - прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові 
зобов’язання як акціонери(п.16.10.1.30 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. 
земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом такого правочину є валютні цінності, нерухоме майно, роботи або послуги на 
суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень 
на календарний рік (п.16.10.1.32 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших 
видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством) (п.16.10.1.33 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші 
види, передбачені чинним законодавством) на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких 
операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік (п.16.10.1.34 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та 
пов’язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантія тощо)(п.16.10.1.35 
Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або 
земельних ділянок(п.16.10.1.36);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому 
числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних 
паперів будь-яких осіб (п.16.10.1.37 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) 
за зобов’язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов’язаннями інших осіб (майнове 
поручительство)(п.16.10.1.38 Статуту)  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, 
або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (п.16.10.1.39 
Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, 
становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з 
урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в цьому пункті 16.10.1(п.16.10.1.41 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, 
становить до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.16.10.1.42 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на придбання або створення Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано 
перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) 
гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості (п.16.10.1.48 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних 
засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо 
загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості 
(п.16.10.1.49);  
      - надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину чи (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного 
виробництва тощо), якщо очікувана сума договору за ним перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень (але не більше 25 відсотків вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту та обмежень щодо вчинення правочинів, 
вказаних в п. 16.10.1. та у внутрішніх Положеннях Товариства) (п.16.10.1.52 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на 
строк більш ніж на 1 (один) рік (п.16.10.1.53 Статуту);  
      - надання попереднього дозволу на укладання договорів про оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), 
балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і вище на дату правочину (п.16.10.1.54 Статуту).  
      У звітному році були укладені наступні правочини, які потребували схвалення (затвердження) Загальними зборами та Наглядовою радою:  
      - специфікації до договору на постачання залізорудної сировини на суму 8896983839,30 грн.;  
      - специфікації до договору купівлі-продажу на реалізацію металопродукції на суму 20139920215,11 грн.;  
      - довгострокова угода на постачання газів з очікуваною сумою угоди більш ніж 300000000,00 грн.;  
      - додаткова угода та специфікації в рамках контракту на постачання основних засобів на суму 3 832 800,00 грн.;  
      - договір оренди цілісного майнового комплексу Закритого акціонерного товариства «Макіївський металургійний завод» загальною балансовою вартістю 
3395075338,73 грн.;  
      - договір про надання аудиторських і консультаційних послуг на суму 40000 грн.;  
      - договір на постачання металопродукції на суму 50 млн. доларів США;  
      - договір застави майнових прав на суму 50 млн. доларів США;  
      - угода на договірне списання банком коштів з поточного рахунку товариства;  
      - комплексний договір на оренду шламопроводу, шламонакопичувача, земснаряду з лінією електропостачання загальною балансовою вартістю 4335798,96 
грн. та виконання робіт з розчищення заводського ставку охолоджувача від відходів металургійного виробництва;  
      - договір відступлення майнових прав за експортним контрактом та договором комісії;  
      - договір застави майнових прав на суму 150 млн. доларів США;  
      - договір на постачання металопродукції на суму 150 млн. доларів США;  
      - договір комісії на суму 150 млн. доларів США;  
      - договір оренди ємкостей для зберігання рідкого кисню Т18V300 та комплекту повітряних випарювань загальною балансовою вартістю 3600000,00 грн.;  
      - договір про надання банківських гарантій і відкриття безвідкличних акредитивів, що не перевищує 20 млн. доларів США;  
      - договір Овердрафту у межах ліміту розміру кредитної лінії, що не перевищує 5 млн. доларів США;  
      - договір суборенди повітряних ліній електропередач загальною балансовою вартістю 4 490 592,40 грн.;  
      - додаткова угода про внесення змін (пролонгація строку дії договору) до Договору про надання фінансових послуг від 09.09.2009 р. (сума до 100 млн. 
доларів США);  
      - договір суборенди пересувних машин для переміщення матеріалів грейферних перевантажувачів Sennebogen 825Mі Sennebogen 830M загальною 
балансовою вартістю 4246966,01 грн.;  
      - Специфікації в рамках договору постачання продукції (комп’ютерна техніка) на загальну суму 1074962,76 грн.;  
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      - контракт та специфікація в рамках даного контракту на постачання самохідної снігоприбиральної машини СМ-5 на загальну суму 21180000,00 рос.руб.;  
      - контракт та специфікація в рамках контракту на постачання вантажника фронтального 534Е на загальну суму 110100 євро;  
      - договір суборенди нерухомого майна загальною балансовою вартістю 2994284,28 грн.;  
      - договір застави майнових прав на суму 1,4 млрд. доларів США;  
      - договір на постачання металопродукції на суму 1,4 млрд. доларів США;  
      - договір комісії на суму 1,4 млрд. доларів США;  
      - договір про надання акредитиву, який укладався з метою відкриття непокритого безвідкличного акредитиву на суму до 14 826 000,00 рос.руб;  
      - договір про обслуговування емісії цінних паперів із Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», м. Київ, та 
додаткова угода до нього щодо складання та передачі емітенту зведеного облікового реєстру власників цінних паперів емітента у вигляді електронного файлу 
dbf-формату засобами системи електронних рахунків (СЕР) через зберігача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднана реєстраційна компанія». 
Оплата послуг здійснюється відповідно до затвердженних тарифів Депозитарію;  
      - договір купівлі-продажу нерухомого майна (приміщення з навісом та колії довжиною 380 м) на суму 10 000,00 грн.;  
      - дві специфікації в рамках договору, на постачання шлаковозів та чаш шлаковозів на загальну суму 16 745 600,00 грн.;  
      - безстроковий договір із Державною митною службою України про надання посадовим особам митних органів права безперешкодного доступу до 
фінансових і банківських документів Товариства, що стосуються переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, після закінчення 
митних процедур і пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України;  
      - додаткова угода про внесення змін (збільшення загального розміру лінії до 100 млн. дол. США та продовження терміну дії лінії) до Договору про надання 
фінансових послуг від 04.09.2009;  
      - контракт на придбання гідравлічних перевантажників на загальну суму 1 377 345,00 ЄВРО;  
      - контракт на постачання системи очищення порізаного лому на суму 226 230,00 Євро;  
      - специфікація в рамках Договору постачання на придбання системи контролю технічного стану «Корунд» вартістю 2958566,40 грн.;  
      - сім додаткових угод до раніше укладених контрактів (договорів) на постачання сировини та додаткова угода до договору про надання нотаріальних послуг, 
які продовжують строк дії раніше укладених контрактів (договорів) до 31.12.2012 р.;  
      - специфікація в рамках договору постачання на придбання екскаватору гусеничного HYUNDAYR500LC-7 вартістю 2 784 000,00 грн.;  
      - три договори та п’ять додаткових угод на продовження строку дії договорів на постачання електроенергії, що раніше укладені Товариством відповідно до 
вимог діючих Правил використання електроенергії;  
      - договір суборенди повітряних ліній електропередач загальною балансовою вартістю 4 378 507,58 грн.;  
      - договір про допуск цінних паперів до торгівлі з ПАТ «Фондова біржа ПФТС», м. Київ;  
      - договір на постачання гільз-кристалізаторів на суму 7114916,9 грн. (за курсом НБУ);  
      - дві додаткові угоди та специфікація до контракту на постачання запасних частин на суму 1643,00 євро.  
       
      12.6.2. Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Питання про порядок вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, викладені в інших документах.  
      Згідно з п.15.13.37 Статуту Товариства до компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься прийняття рішення про 
вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, 
заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.  
      Пунктом 16.10.1.42 Статуту Товариства передбачено отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.  
      Розділ 19 Статуту Товариства «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість» визначає поняття та порядок вчинення 
правочинів, щодо яких є заінтересованість.  
      Так, згідно п.19.5 Статуту, особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її 
сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить 
посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше 
відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:  
      1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;  
      2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;  
      3) внаслідок такого правочину придбаває майно;  
      4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).  
      Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або 
Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою 
Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.  
      Крім того, Положенням про конфлікт інтересів, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. № 79 та введеного в дію 01 
листопада 2010 року наказом № 1338 від 01.11.2010 р. (надалі – Положення), передбачено, що конфлікт інтересів виникає, якщо Товариство або інше 
підприємство Групи має намір вступити в правочин з компанією або юридичною особою, в якої Органи управління або пов’язана з ним особа має часткову 
участь, у тому числі, але не обмежуючись, випадками, коли:  
      1) органи управління або пов’язана особа має особисту заінтересованість;  
      2) органом управління юридичної особи є директор або інша особа, працююча на керівній посаді, яка є пов’язаною особою;  
      3) органи управління або пов’язана особа працює на керівній посаді в компанії або юридичній особі, або дефакто має повноваження призначати або 
відкликати членів правління.  
      Будь-який з членів Органів управління, відповідно до п.4.4 Положення, відносно якого складається ситуація конфлікту інтересів, повинен вважатися таким, 
що не має або надалі не має повноважень, необхідних для виконання його функцій до того моменту та доки такий конфлікт інтересів не вирішиться відповідно 
до норм Положення.  
      Наглядова рада вповноважена в прийнятті рішень про те, як вирішити/ратифікувати конфлікти інтересів між Товариством з одного боку, та будь-яким 
членом Органів управління, з іншого боку. Рішення про вступ до правочину, де є конфлікти інтересів, потребують схвалення Наглядовою радою простою 
більшістю голосів (п.6.1 Положення).  
       
      12.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій).  
      Кожний акціонер відповідно до п.7.7 Статуту має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він 
зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:  
      7.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.  
      7.7.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  
      7.7.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства. 
       
      12.7. Інформація про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом.  
      Повноваження органів управління Товариства та відносини із акціонерами визначені в Статуті Товариства. Інші документи, що стосуються повноважень 
органів емітента та відносин із акціонерами, не приймалися емітентом.  
       
      12.8. Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента.  
      Відповідно до п.7.2.4. Статуту акціонери Товариства мають право отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме 
інформацію про річну фінансову звітність.  
      Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів (п.7.3 Статуту):  
      7.3.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.  
      7.3.2. Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів 
Товариства.  
      7.3.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.  
      7.3.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.  
      7.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      7.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      7.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.  
      7.3.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.  
      7.3.9. Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.  
      7.3.10. Річної фінансової звітності.  
      7.3.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.  
      7.3.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.  
      7.3.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.  
      7.3.14. перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.  
      7.3.15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх 
представників у Наглядовій раді Товариства.  
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, 
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передбаченими пунктом 7.3. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.  
      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. цього Статуту. Такі копії 
документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству 
таким акціонером витрат Товариства, пов’язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати 
собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.  
      Інформація, визначена пунктами 7.3.1-7.3.5 та 7.3.9.-7.3.14 цього Статуту, розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в порядку та 
строки, визначені вимогами чинного законодавства.  
      Товариство зобов’язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за 
місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії 
вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних 
Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, 
з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов’язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів 
Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть 
надані акціонерам для ознайомлення.  
      В будь-якому випадку всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому 
числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше 
ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
       
      12.9. Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу.  
      Порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів Статутом та внутрішніми положеннями Товариства не зазначено.  
      Щодо зберігання протоколів наглядової ради, відповідно до п. 16.8. Статуту Секретар Наглядової ради Товариства:  
      16.8.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.  
      16.8.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. 
Організовує зберігання печаток та штампів Наглядової ради Товариства.  
      Пунктом 16.9.6. Статуту передбачено, що протоколи, підписані членом Наглядової ради, якого було обрано Секретарем засідання Наглядової ради 
Товариства, повинні протягом 5 днів бути передані на зберігання Секретарю Наглядової ради Товариства.  
      Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов’язково має містити:  
      - Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;  
      - Перелік осіб, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства;  
      - Порядок денний засідання Наглядової ради;  
      - Питання, які обговорювалися, та рішення, які винесені на голосування, результати голосування, в тому числі результати голосування кожного члена 
Наглядової ради Товариства.  
      Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та 
підписання до Виконавчого органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради 
Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх 
уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства.  
       
      12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які емітент протягом звітного року.  
      протягом звітного року емітент не отримував платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту. 
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Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента 

      13.1. Інформація про акції емітента.  
      - тип акцій - прості;  
      - форма випуску– іменні, форма існування акцій - бездокументарна;  
      - номінальна вартість акції – 15,25 грн (п'ятнадцять гривень двадцять п’ять копійок);  
      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 10550688 (десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) штук;  
      - акції, які перебувають у процесі розміщення відсутні;  
      - цінні папери, що конвертуються в акції, чи опціони на акції емітента відсутні;  
      - дата реєстрації випуску 27 липня 2010 року номер свідоцтва про реєстрацію випуску 589/1/10.;  
      - орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;  
      - дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 19 травня 2011 року.  
       
      Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року (з 
оголошеною перервою до 31 березня 2011 року) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi 
товариства" прийняте рiшення внести до Статуту Товариства змiни та доповнення шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту 
Товариства.  
      Нова редакція Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована державним реєстратором Виконавчого комітету Єнакієвської міської ради Донецької області Чуденко Л.Г. 
31.03.2011 року, номер запису 12681050033000051.  
       
      Згідно діючої редакції Статуту Товариства фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших 
акціонерів Товариства та Товариства.  
      Акціонери Товариства мають право:  
      - Брати участь в управлінні Товариством.  
      - Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим 
Статутом.  
      Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа 
бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.  
      - Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.  
      - Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.  
      - Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. 
Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших 
акціонерів або самого Товариства.  
      - Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.  
      - Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.  
      - Отримувати дивіденди.  
      - Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з 
кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.  
      Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:  
      - Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.  
      - Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.  
      - Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.  
      - Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.  
      - Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      - Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.  
      - Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.  
      - Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.  
      - Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.  
      - Річної фінансової звітності.  
      - Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.  
      - Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.  
      - Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.  
      - перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.  
      - Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у 
Наглядовій раді Товариства.  
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, 
передбаченими пунктом 7.3.Статутом, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.  
      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. Статутом. Такі копії 
документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству 
таким акціонером витрат Товариства, пов’язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати 
собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.  
      Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків 
проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової 
ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 
відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства, з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими 
він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства.  
      У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково 
розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.  
      Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у 
Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:  
      - Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.  
      - Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  
      - Зміну розміру статутного капіталу Товариства.  
      Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера -
працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження 
акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів 
Товариства.  
      Акціонери зобов'язані:  
      - Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.  
      - Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства.  
      - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.  
      - Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення.  
      - Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої 
інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та 
конфіденційну інформацію Товариства.  
      - Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають 
діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства.  
      - Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства, про зміну своїх даних.  
      - Не зловживати правами, які надаються у зв’язку з володінням акціями Товариства.  
      Акціонер Товариства – юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради Товариства, несе відповідальність перед Товариством за дії свого 
представника у Наглядовій раді Товариства.  
      Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов’язання, які передбачені чинним законодавством України.  
      Акціонери не мають права укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються 
додаткові зобов’язання, у тому числі обов’язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання. 
       
      13.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення.  
      Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення відсутні. 
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      13.1.3. Інформація про додатковий випуск акцій.  
      В звітному році емітентом не приймалось рішень про проведення додаткового випуску акцій. 
       
      13.1.4. Інформація про викуп власних акцій.  
      ПАТ «ЄМЗ» не проводив викуп власних акцій. 
       
      13.1.5. Інформація про анулювання, консолідацію або дроблення акцій.  
      Протягом звітного року загальними зборами не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій. 
       
      13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).  
       
      13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента.  
      Емітент не проводив випуски емісійних цінних паперів (окрім акцій), розділ не застосовується до емітента. 
       
      13.2.2. Інформація про забезпечення за облігаціями кожного випуску.  
      Емітент не проводив розміщення облігацій, розділ не застосовується до емітента.  
       
       
      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення.  
      Емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення відсутні. 
       
      13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій).  
      У звітному році емітентом не приймалось рішення про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів. 
       
      13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного року.  
      Торгівля акціями ПАТ «ЄМЗ» здійснюється на ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (код ПФТС - ENMZ).  
      - повне найменування організатора торгівлі – Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».  
      - в 2011 році організатор торгівлі здійснював лістинг цінних паперів емітента на підставі договору №2701338 від 10.10.2007 про підтримання лістингу цінних 
паперів емітента, в січні 2012 року між ПАТ «ЄМЗ» та ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» укладено договір про допуск цінних паперів до торгівлі №11-006961 від 
23.01.2012;  
      - до лістингу організатора торгівлі включені прості іменні акції, бездокументарної форми існування;  
      - цінні папери емітента у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні;  
      - акції ПАТ «ЄМЗ» допущені до торгів та станом на 31.12.2011 знаходяться у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.  
       
      Загальний обсяг укладених угод за 1 квартал 2011 року склав 49391830, 6600 грн.:  
      найвища ціна однієї акції в 1 кварталі 2011 року - 206,0000 грн.;  
      найнижча ціна однієї акції в 1 кварталі 2011 року - 130,1700 грн.;  
      середня ціна однієї акції протягом 1 кварталу 2011 року - 167,1095 грн.;  
      Станом на 31.03.2011 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному списку ПФТС 1-го рівня лістингу.  
       
      Загальний обсяг укладених угод за 2 квартал 2011 року склав 3076816,1100 грн.:  
      найвища ціна однієї акції в 2 кварталі 2011 року – 171,3300 грн.;  
      найнижча ціна однієї акції в 2 кварталі 2011 року - 113,0000 грн.;  
      середньозважена ціна однієї акції за 2 квартал 2011 року – 142,8353 грн.  
      Станом на 30.06.2011 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному списку ПФТС 1-го рівня лістингу.  
       
      Загальний обсяг укладених угод за 3 квартал 2011 року склав 1152868,89 грн.:  
      найвища ціна однієї акції в 3 кварталі 2011 року – 130,6000 грн.;  
      найнижча ціна однієї акції в 3 кварталі 2011 року – 45,4500 грн.;  
      середньозважена ціна однієї акції за 3 квартал 2011 року – 58,7299 грн.  
      Станом на 30.09.2011 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному списку ПФТС 1-го рівня лістингу.  
       
      Загальний обсяг укладених угод за 4 квартал 2011 року склав 3426700,07 грн.  
      найвища ціна однієї акції у 4 кварталі 2011 р. — 83,0000 грн.;  
      найнижча ціна однієї акції у 4 кварталі 2011 р. — 37,1100 грн.;  
      середня ціна однієї акції у 4 кв. 2011 р. — 61,1849 грн.  
       
      Загальний обсяг укладених угод за 2011 рок склав 57048215,7300 грн.:  
      найвища ціна однієї акції у 2011 році — 206,00 грн.;  
      найнижча ціна однієї акції у 2011 році — 37,11 грн.;  
      середня ціна однієї акції у 2011 році — 169,5028 грн.  
       
      03 жовтня 2011 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення № 0310/2011/04 від 03.10.2011 про переведення простих іменних акцій 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» з Котирувального списку ПФТС 1-го рівня до Котирувального 
списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ГІФТС». Рішення набрало чинності з 04 жовтня 2011 р.  
      Станом на 31.12.2011 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебувають у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. 
       
      13.4. Інформація про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік.  
       
      Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на 31.03.2011 р. - 162,001 грн.  
      Ринкова капіталізація ПАТ «ЄМЗ» станом на 31.03.2011 р. - 1709222006, 688 грн.  
       
      Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на 30.06.2011 р. – 117,6000 грн.  
      Ринкова капіталізація ПАТ «ЄМЗ» станом на 30.06.2011 р. – 1240760908,8000 грн.  
       
      Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на 28.09.2011 р. – 46,3499 грн.  
      Ринкова капіталізація ПАТ «ЄМЗ» станом на 28.09.2011 р. – 489023333,7312 грн.  
       
      Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладання останнього у 2011 році біржового контракту — 69,3000 грн.;  
      Ринкова капіталізація однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладання останнього у 2011 році біржового контракту 731162678,4 грн. 
       
      13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента.  
      В 2009, 2010, 2011 роках Загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про виплату дивідендів.  
       
       
      13.6. Інформація про особу, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.  
      Найменування депозитарію: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»;  
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889.  
      Місцезнаходження: вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, 04107, Україна.  
      Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних 
паперів:  
      - серія АВ № 498004;  
      - дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 27.05.2009 р. № 519;  
      - строк дії ліцензії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.;  
      - дата видачі ліцензії: 19.11.2009 р.;  
      - орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
       
      Найменування зберігача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»;  
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23785133.  
      Місцезнаходження: вулиця Університетська, будинок 52, місто Донецьк, Ворошиловський район, 83050, Україна.  
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      Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів:  
      - серія АВ № 507121;  
      - дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 17.12.2009 р. № 1187;  
      - строк дії ліцензії: 17.12.2009 р. – 17.12.2014 р.;  
      - дата видачі ліцензії: 17.12.2009 р.;  
      - орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
      Інформація про зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, протягом трьох останніх років:  
      Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.06.2010 протокол №20 прийнятi рiшення про:  
      - переведення випуску простих iменних акцiй ВАТ "ЄМЗ" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування;  
      - обрання депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ";  
      - обрання зберiгачем, у якого Товариство вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ";  
      - припинення з 21 вересня 2010 року ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та дiю Договору на ведення реєстру, укладеного з 
реєстроутримувачем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ".  
      Iз Депозитарiєм та Зберiгачем Товариством були укладенi вiдповiднi договори. 
       
      13.7. Інформація про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України.  
      Цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України відсутні. 
       
      13.8. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів).  
      Інших цінних паперів ПАТ "ЄМЗ" (окрім емісійних цінних паперів) станом на 31.12.2011 не має.  
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Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента 

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf) 

 

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка
ТОВ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ "АУДЕК"

Аудитори: Сорокін Борис Абрамович

Жданко Юлій Вікторович

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності підписали:
Печатка

Аудитори:
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Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 

       
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі 
економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності 
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки 
фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. 
Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації. 

      Публічне акціонерне товариство "Єнакiєвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками 
ЄМЗ, реалізувавши ряд iнвестицiйних проектів, перетворилося на крупного i впливового гравця металургійного ринку України i зайняло міцні позиції на 
світовому ринку товарної заготовки.  
      У квітні на підприємстві створено відокремлений підрозділ - Макіївську Філію ПАТ «ЄМЗ» на базі орендованих основних фондів ПрАТ «ММЗ». Доцільність 
створення Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» обумовлена рядом факторів:  
      • зручне географічне положення дозволяє практично повністю забезпечувати Макіївську філію квадратною заготовкою, що складає 50% від загального 
обсягу реалізації товарної продукції. В результаті об'єднання підвищилася ефективність оперативного планування і управління завантаженням сталерозливних 
і прокатних потужностей;  
      • основною товарною продукцією товариства є напівфабрикати (квадратна заготівка та злитки), частка готової продукції займає менше 5%. У результаті 
об'єднання товариство увійшло до числа виробників з часткою кінцевої продукції більше 60%, що в майбутньому дозволить отримувати додатковий прибуток 
від перекату заготівки на сортовому переділі;  
      • робота двох підприємств під єдиним управлінням дозволяє значно підвищити ефективність процесу освоєння виробництва нових видів продукції -
виплавка і розливання якісних вуглецевих марок сталі з подальшою переробкою на станах Макіївської філії.  
      Основнi показники виробничої дiяльностi ПАТ "ЄМЗ" протягом 2009-2011 рр.:  
      Агломерат: 2009 р. – 1 969,9 тис. тонн, 2010 р. – 1 731,2 тис. тонн, 2011 р. – 1 947,2 тис. тонн, що на 216 тис. тонн більше в порiвнянi з 2010 роком та 
складає 112,5% до фактичного виробництва 2010 року.  
      Чавун: 2009 р. – 2 106,3 тис. тонн, 2010 р. – 2 163,5 тис. тонн, 2011 р. – 2 342,0 тис. тонн, що на 178,4 тис. тонн (8,2%) бiльше в порiвнянi з 2010 роком.  
      Сталь (у т.ч. злитки ): 2009 р. – 2 385,3 тис. тонн; 2010 р. – 2 497,2 тис. тонн, 2011 р. – 2 666,9 тис. тонн, що на 169,8 тис. тонн (6,8%) бiльше в порiвнянi з 
2010 роком.  
      Виробництво сталi в 2011 роцi за видами продукцiї: лита заготовка - 2 556,4 тис. тонн; злитки - 110,5 тис. тонн.  
      Виробництво сортового прокату: 2009 р. – 217,9 тис. тонн; 2010 р. – 138,8 тис. тонн, 2011 р. – 1 317,3 тис. тонн, що на 1 178,5 тис. тонн бiльше в порiвнянi з 
2010 роком. (Примітка: з 01.04.2011 р. до складу ПАТ ЄМЗ включена макіївська філія)  
      За результатами виробничо-господарської діяльності ПАТ "ЄМЗ" у 2011 році вироблено товарної продукції 2 731,2 тис. т. У порівнянні з 2010 роком темпи 
зміни обсягів виробництва товарної продукції в 2011 році склали 109,7%.  
      Структура капіталу на 31.12.2011 р. склала 30281783 тис. грн. (13472567 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 16809216 тис. грн.), в тому числі:  
      власний капітал 372653 тис. грн. (162225 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 210428 тис. грн.),  
      забезпечення наступних витрат i платежів 211758 тис. грн. (235762 тис. грн. станом на 31.12.2010, зменшення на 24004 тис. грн.),  
      довгострокові зобов'язання 4793839 тис. грн. (2139731 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 2654108 тис. грн.),  
      поточні зобов'язання 24903157 тис. грн. (10934301 тис. грн. станом на 31.12.2010, збільшення на 13968856 тис. грн.),  
      доходи майбутніх періодів 376 тис. грн. (548 тис. грн. станом на 31.12.2010, зменшення на 172 тис. грн.).  
      За результатами діяльності підприємства за 12 місяців 2011 року був отриманий чистий прибуток у розмірі 249280 тис. грн. В 2010 році чистий збиток 
складав 778560 тис. грн.  
      Структура власного капіталу товариства:  
      Статутний капітал станом на 31.12.2010 р. 160898,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 160898,0 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.;  
      Інший додатковий капітал: станом на 31.12.2010 р. 615398 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 538 744 тис. грн., відхилення -76654 тис. грн.:  
      Резервний капітал станом на 31.12.2010 р. 40224,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 40224,0 тис. грн., відхилення 0,0 тис. грн.;  
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2010 р. -654295,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. -367213 тис. грн., відхилення +287082 
тис. грн.,  
      Всього власний капітал: станом на 31.12.2010 р. 162225,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. 372653 тис. грн., зростання 210428 тис. грн.  
      В продовж всього періоду спостерігається стабільне зростання вартості сировини та паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу є причиною зростання 
витрат на підготовку, виробництво та збут продукції (робіт, послуг).  
      Проте, за останні місяці поточного року темпи зростання цін на металопродукцію трохи випереджають зростання цін на сировинні та паливно-енергетичні 
ресурси.  
      Таким чином, з урахуванням створення Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» і, як слідство, збільшення обсягів реалізації металопродукції, валовий збиток від 
реалізації готової продукції за 12 місяців 2011 року склав 1046217 тис. грн., що на 158030 тис. грн. менш в порівнянні з 2010 роком (1204247 тис. грн.).  
      У 2011 році Єнакієвський металургійний завод підтвердив свої гідні позиції в галузі, виступив лідером по освоєнню нових технологій:  
      В жовтні 2011 року була виведена з експлуатації фізично зношена та морально застаріла доменна піч № 4. А замість неї введено комплекс сучасної 
доменної печі № 3 корисним об'ємом 1719 м куб., з проектною продуктивністю 1200 тис. тонн чавуну на рік, з найсучаснішим на Україні комплексом доменної 
печі з модернізованою інфраструктурою, що включає новий турбокомпресорний агрегат ТПД № 6 і блок оборотного водопостачання ТЕЦ ПВС. Ввод нового 
агрегату дозволяє не лише наростити обсяги виробництва, але й скоротити питомі затрати на тонну чавуну та сталі.  
      Протягом 2011 року тривала часткова реалізація великомасштабної і довгострокової програми розвитку ПАТ «ЄМЗ».  
      Основні акценти технологічної стратегії розвитку ПАТ «ЄМЗ» спрямовані на збільшення обсягів виробництва продукції, на підвищення ефективності 
виробництва, а також виконання цільового комплексу заходів, спрямованих на зниження техногенного навантаження, зменшення шкідливих викидів в 
атмосферу - на дотримання строгих екологічних норм.  
      В продовж 2011 року довершена реалізація наступних стратегічних об’єктів:  
      - застосування ФКУ на установках "КОвш - піч" в конвертерному цеху;  
      - капітальний ремонт конвертера №2 з заміною газовідводящего тракту з метою забезпечення рівня очищення газів.  
      Програма довгострокового розвитку заводу реалізовувалася за такими напрямками:  
      1. Реконструкція доменної печі №3 з модернiзацiєю з метою збільшення продуктивності печі до 1200 тис. тонн чавуну. Будівництво завершено. Фактичні 
витрати у звітному періоді склали 481,95 млн. грн.  
      2. Будівництво зливних водоводів від доменних печей в заводський ставок з метою запобігання підтопленню території ДП з ж/д шляхами, по яких 
транспортують рідкий чавун. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 1,04 млн. грн.  
      3. Будівництво резервної турбоповітродувки для ДП 3,5. з метою забезпечення дуттям доменні печі в повному об’ємі у зв'язку з високим моральним, 
фізичним зносом i вiдсутнiстю резерву існуючих ТДВ. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 53,46 млн. 
грн.  
      4. Відновлення греблі i шламопроводів (Белiков Яр) з метою збільшення мiсткостi шламонакопичувача до 3-х млн.м3 . Завершення будівництва планується 
на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 44,5 млн. грн.  
      5. Застосування ФКУ на установках "КОвш-пiч" в конвертерному цеху згідно вимог чинного законодавства. Будівництво завершено. Фактична витрати у 
звітному періоді склали 3,98 млн. грн.  
      6. Новий повітряний компресор кисневого цеху. Вiдсутнiсть резерву приводить до підвищеного ризику зниження виробництва кисню. Завершення 
будівництва планується на 2012 рік. Фактична витрати у звітному періоді склали 2,75 млн. грн.  
      7. Охоронний захід - будівництво периметру заводу. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 1,4 млн. 
грн.  
      8. Капітальний ремонт обжиговоі печу №1 з реконструкцією технологічної системи ПГОУ. Завершення будівництва планується на 2012 рік. Фактична 
витрати у звітному періоді склали 3,3 млн. грн.  
      9. Проведення капітального ремонту конвертера №2 з заміною газовідводящого тракту. Будівництво завершено. Фактична витрати у звітному періоді склали 
76,5 млн. грн.  
      Фінансування iнвестицiйних проектів здійснюється за рахунок власних коштів.  
      У 2012 році для ПАТ «ЄМЗ» буде продовжуватися реалізація стратегічних проектів, проектів по соціальній сфері, а також проектів, спрямованих на 
поліпшення екологічного фону і підтримки поточного виробництва.  
      Програма капітальних інвестицій на 2012 рік передбачає продовження реалізації таких значимих проектів як:  
      - Інфраструктура будівництва нової повітря-розподільчої установки Air Liquide;  
      - Утилізація відходів металургійного виробництва (відновлення греблі шламонакопичувача);  
      - Реконструкція газовідводящого тракту конвертера №3.  
      Також, в плановому періоді очікується завершення робіт та ввід в експлуатацію проектів, реалізація яких почата раніше: Будівництво електрофільтру за 
обжиговою піччю №1, Реконструкція химводоочистки №1,2, Установка компресора К-1700 в кисневому цеху, Відсічення конвертерного шлаку на конвертерах 
№2 и №3 при випуску плавки з конвертера.  
      На 2012 рік заплановано виконання проектування з основних робіт, направлених на підвищення екологічної безпеки: Відновлення русла ріки Булавін в 
районі шлакових відвалів ЄМЗ та ЄКХЗ зі створенням захисної прибережної полоси; Будівництво систем очищення на водовипусках підприємства в річку 
Булавін; Реконструкція відстійників сірчаних вод; Заміна застарілих систем газоочистки вапняно-вогнетривкого цеху.  
      Реалізація указаних проектів дозволить виконати вимоги природоохоронних заходів, що передбачені Законодавством України, та підвисити показники 
операційної ефективності.  
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      Програма розвитку підприємства реалізується в наступних напрямках:  
      - реалізація затверджених стратегічних проектів:  
      Реконструкція доменної печі №3 з модернізацією – промислова експлуатація ДП №3 почата з жовтня 2011 року. На 2012 рік заплановані роботи з наладки 
моделей АСУТП. Реалізація даного проекту дозволить виконати виробничу програму з чавуну на рівні 2,3 млн. тони на рік та знизити питомі витрати з коксу і 
заліза.  
      Будівництво резервної турбовоздуходувки для доменних печей – Запланований строк реалізації даного проекту доводиться на період з 2007 по 2013 роки. 
Від початку реалізації виконана проектно-кошторисна документація, придбано основне устаткування, вибраний виконавець робіт. На 2012 рік заплановано 
виконання будівельно-монтажних робіт, а в 2013 році - виконання пусконалагоджувальних робіт і введення об'єкту в експлуатацію. Реалізація даного проекту 
зрештою дозволить збільшити загальне виробництво сталі по підприємству.  
      - обґрунтування стратегічних проектів:  
      в 2011 році був затверджений перелік пріоритетних для розробки стратегічних проектів: Будівництво установки по вдуванню пиле-вугільного палива, 
Будівництво відділення неперервної розливки сталі, Будівництво нового агломераційного цеху. По даним проектам в 2012 році будуть продовжені роботи з 
попереднього проектування. По проекту «Будівництва установки по вдуванню пиле-вугільного палива» в 2012 році також планується отримати комплексні 
експертизи та прийняти остаточне рішення про його реалізацію.  
      В цілому витрати емітента на реалізацію програми капітальних інвестицій на 2012 рік, спрямованої на покрашення майнового стану та результатів 
господарської діяльності, розвиток виробництва, дотримання строгих екологічних норм складають 921,9 млн.грн. Фінансування програми здійснюється за 
рахунок власних коштів підприємства.  
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Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента 

      Повне найменування аудитора відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та 
консультаційних послуг «АУДЕК»  
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0185 від 26.01.2001 р. видане Аудиторською палатою 
України, дійсне до 23.12.2015 р.).  
      Місцезнаходження юридичної особи: 83048, м.Донецьк, вул.Університетська, 77, к.424-426  
      Телефон (Факс) 062 311 07 93  
      Державна реєстрація: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія АОО №308116 видане Виконавчим комітетом Донецької міської ради 30 
березня 1995 року, №12661200000007794.  
      Код ЄДРПОУ 13480208  
      Інша інформація: Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням №212 від 04.03.2008 року, 
реєстраційний номер 762, серія і номер Свідоцтва АБ 000699, строк дії з 04.03.2008 року до 23.12.2015 року.  
      Згідно Статуту товариства до виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить обрання незалежного аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з 
аудитором Товариства (п.16.10.1.12 Статуту).  
      Відповідно до п. 16.10.1.12 Статуту Товариства та письмового звернення Товариства Наглядова рада прийняла Рішення №32 від 17.01.2012 обрати 
Аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських і консультаційних послуг «АУДЕК» для підготовки «Аудиторського 
висновку про фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2011».  
      Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських і консультаційних послуг «АУДЕК» проводила перевірку 
фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2010, 31.12.2009 та 31.12.2008.  
      Зміни аудитора (аудиторської фірми) протягом трьох останніх звітних років не було.  
      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує 
аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні.  
      Проводився аудит фінансової звітності емітента ТОВ «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».  
      Основнiвiдомостi про аудиторську фiрму:  
      Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».  
      Код ЄДРПОУ - 21603903.  
      Мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи.  
      Телефон: +380 44 490 67 77 Факс: +380 44 490 67 38  
      Номер i дата свiдоцтва: Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0152 вiд 26.01.2001 р. видане Аудиторською палатою 
України (подовжене 04 листопада 2010 по 04 листопада.2015 р.).  
      Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» по наданню аудиторських і консультаційних послуг 
здійснювало аудит комбінованої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.  
      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує 
аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні.  
      Підбір та обрання аудиторів товариством здійснено шляхом аналізу інформації щодо діяльності аудиторів (строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) 
на ринку аудиторських послуг, кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, їх професійний досвід, наявність у аудитора сертифікатів 
(свідоцтв) аудиторів про проходження різних форм навчання в професійних організаціях або інших структурах, участь у програмах підвищення кваліфікації, які 
стосуються учасників ринку цінних паперів, рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали аудиторські послуги, тощо)  
      Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудитори повинні дотримуватися фундаментальних принципів. Такими фундаментальними принципами є:  
      - чесність;  
      - об'єктивність;  
      - професійна компетентність та належна ретельність;  
      - конфіденційність;  
      - професійна поведінка;  
      - технічні стандарти.  
      При виборі аудитора враховані вимоги статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: незалежний аудитор не є афілійованою особою 
товариства, не є афілійованою особою посадової особи товариства, не надає консультаційні послуги товариству.  
      При виборі аудитора враховувалась відсутність конфлікту інтересів між аудиторською фірмою, яка може бути обраною для проведення аудиторської 
перевірки, та акціонерним товариством.  
      Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на товариство. Сума винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначена умовами 
договору на виконання аудиторських послуг.  
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Інформація про осіб, що підписують документ 

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації. 

 

Посада керівника емітента генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Подкоритов Олександр Леонідович
Посада головного бухгалтера емітента головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Білецький Микола Олександрович
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Узагальнені дані річної інформації
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1. Основні відомості про емітента 

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

 
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

 
1.3. Банки, що обслуговують емітента 

 
1.4. Основні види діяльності 

 
1.5. Інформація про рейтингове агентство 

 

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191193
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ЄМЗ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 86429
1.1.6. Область Донецька
1.1.7. Район

1.1.8. Населений пункт м. Єнакієве
1.1.9. Вулиця пр. Металургів
1.1.10. Будинок 9
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2.1. Номер свідоцтва 231453
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 31.03.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 160897992.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 160897992.00

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 343851 26004962487201 гривна
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 343851 26004962487364 англ. фунти
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 343851 26007962482775 долар США
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 343851 26009962482881 рублі РФ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 343851 26003962488063 євро
Філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 334851 26008962494557 грнивна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" 300346 26009101426001 грнивна, долар США, євро, 
рублі РФ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ Банк Україна" 300539 26001003097700 гривна
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ Банк Україна" 300539 26002013097700 долар США
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ Банк Україна" 300539 26006213097700 євро
АТ "Укрсиббанк" 351005 26009134317700 гривна, долар США
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 380731 26002100002600 гривна
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 380731 26002100002602 долар США
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 380731 26002100002612 долар США
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 380731 26002100002601 євро
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (АТ 
"СБЕРБАНК РОСІЇ") Донецьке відділення №3 320627 26000013002331 гривна, долар США

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрсоцбанк" 300023 26000000119976 гривна
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрсоцбанк" 300023 26000000119977 долар США

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2

Виробництво чавуну, сталі веросплавів 27.10.0
Оброблення металевих відходів та брухту 37.10.0
Будівництво будівель 45.21.1
Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них 51.52.2
Інші види оптової торгівлі 51.90.0
Діяльність у сфері інжинірингу 74.20.1
Діяльність їдалень 55.51.0
Діяльність санаторно-курортних закладів 85.11.3

Найменування рейтингового агентства
Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 
міжнародне)

Дата визначення або 
поновлення рейтингової 
оцінки емітента або 

цінних паперів емітента

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 
цінних паперів емітента

1 2 3 4

Fitch Ratings Ltd. міжнародне рейтингове 
агенство

19.10.2011

Підтверджено 
корпоративний рейтинг: 
Довгостроковий рейтинг 
дефолту емітента в 
іноземній валюті "В". 
Довгостроковий рейтинг 
дефолту емітента в 
національній валюті "В+". 
Національний 
довгостроковий рейтинг 
"АА+(ukr)" Прогноз - 
стабільний.
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2. Інформація про дивіденди 

 

За звітний період За період, що передував звітному

за простими акціями за привілейованими 
акціями

за простими акціями за привілейованими 
акціями

1 2 3 4 5
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 - 0 -
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 - 0 -
Сума виплачених дивідендів, грн 0 - 0 -
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 - 0 -
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3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

 

 

Повне найменування
Організаційно- 

правова 
форма

Іденти- 
фікацій- 
ний 

код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження, 
міжміський код та телефон, 

факс

Вид 
діяльності

Назва 
державного 
органу, що 

видав ліцензію 
або інший 

документ на цей 
вид діяльності

Дата видачі 
ліцензії 

або іншого 
документа

Номер 
ліцензії 

або іншого 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ`ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю

23785133

вул. Університетська, б. 52, 
м. Донецьк, Донецька обл., 
Україна, 83050 тел. 
+380623371041, факс 
+380623371041

Професійна діяльність 
на фондовому ринку - 
депозитарна діяльність 
зберігача цінних паперів

Державна комісія 
з цінних паперів 
та фондового 
ринку

17.12.2009 АВ №507121

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"

Акціонерне 
товариство

35917889

вул. Тропініна, б. 7-Г, м. Київ, 
Київська обл., Україна, 04107 
тел. +380445854240, факс 
+380445854240

Професійна діяльність 
на фондовому ринку - 
депозитарна діяльність 
депозитарію цінних 
паперів

Державна комісія 
з цінних паперів 
та фондового 
ринку

19.11.2009 АВ №498004

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА 
ПФТС"

Акціонерне 
товариство 21672206

вул. Червоноармійська, б. 72, 
м. Київ, Київська обл., 
Україна, 03150 тел. 
+380442775000, факс 
+380442775001

Професійна діяльність 
на фондовому ринку - 
діяльність з організації 
торгівлі на фондовому 
ринку

Державна комісія 
з цінних паперів 
та фондового 
ринку

10.06.2011 АВ №581354

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ 
АУДИТОРСЬКИХ ТА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ "АУДЕК"

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю

13480208

вул. Університетська, б. 77, к. 
424-426, м. Донецьк, 
Донецька обл., Україна, 
83048 тел./факс 
+380623110793

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку

Аудиторська 
палата України 26.01.2001№0185

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
(АУДИТ)"

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю

21603903

вул. Жилянська, б. 75, м. 
Київ, Київська обл., Україна, 
01032 тел.+380444906777, 
факс +380444906738

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку 
та аудиту

Аудиторська 
палата України 26.01.2001№0152

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА"

Акціонерне 
товариство 13490997

пр. Ілліча, б.100, м. Донецьк, 
Донецька обл., Україна, 
83052 тел. +380623483800, 
факс +380623483887

Інші послуги у сфері 
страхування; Допоміжна 
діяльність у сфері 
страхування та 
пенсійного 
забеспечення

Державна комісія 
з регулювання 
ринків 
фінансових 
послуг України

26.04.2011 АГ №569967

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА-ЖИТТЯ"

Акціонерне 
товариство 243096

вул. Авіаконструктора 
Антонова, б. 5, м. Київ, 
Київська обл., Україна, 03816 
тел. +380444559285, факс 
+380444928492

Страхова діяльність - 
страхування життя

Державна комісія 
з регулювання 
ринків 
фінансових 
послуг України

06.06.2011 АВ №500013

Fitch Ratings Ltd. Корпорація 1316230

Great Britain, London,30 North 
Colonnade, Canary Wharf, 
E145GN тел. +44 20 3530 
1000, факс +44 20 3530 1500

Кредитний аналіз, 
кредитна оцінка, 
міжнародні та 
національні рейтинги

д/н - д/н

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги 
емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати 
рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
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4. Відомості про цінні папери емітента 

4.1. Інформація про випуски акцій 

 
4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

4.2.1. Процентні облігації 

 
4.2.2. Дисконтні облігації 

 
4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

 
4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

 
4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

 
4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

 

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифіка- 
ційний номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування

Форма 
випуску

Номі- 
нальна 
вартість 

(грн)

Кількість 
акцій 
(шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статутному 
капіталі 

(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27.07.2010 589/1/10

Державна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA4000079966 прості бездокументарна іменні 15.25 10550688 160897992.00 100

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск

Номі- 
нальна 
вартість 

(грн)

Кількість у 
випуску 

(шт.)

Форма 
існування

Форма 
випуску

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Відсоткова 
ставка за 

облігаціями 
(відсотки)

Термін 
виплати 
процентів

Дата пога- 
шення облі- 

гацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 
випуску

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск

Номі- 
нальна 
вартість 

(грн)

Кількість 
у випуску 

(шт.)
Форма існування Форма випуску

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Дата 
погашення 
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 
випуску

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск

Номі- 
нальна 
вартість 

(грн)

Кількість 
у випуску 

(шт.)

Форма 
існування

Форма 
випуску

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Найме- 
нування 
товару 

(послуги), 
під який 
здійснено 
випуск

Дата 
погашення 
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата випуску Вид цінних 
паперів

Обсяг випуску

Обсяг 
розміщених 

цінних паперів 
на звітну дату 

(грн)

Умови обігу та погашення

1 2 3 4 5

№ з/п

Дата 
зарахування 
акцій на 
рахунок 
емітента

Кількість акцій, 
що викуплено 

(шт.)

Дата реєстрації 
випуску акцій, 
що викуплено

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 

випуску акцій, 
що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка у 
статутному 
капіталі 

(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних 
паперів) -

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних 
паперів) -
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5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

 
      5. ПАТ "ЄМЗ" не має боргових цінних паперів. 

Дата реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифі- 
каційний 
код за 
ЄДРПОУ 
гаранта

Місцезнаходження гаранта

1 2 3 4 5
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6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

 

Найменування основних засобів
Власні основні засоби  

(тис. грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, всього 

(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 1106459.1 2529298.0 0 0 1106459.1 2529298.0
будівлі та споруди 329812.3 1217643.0 0 0 329812.3 1217643.0
машини та обладнання 451472.1 985240.0 0 0 451472.1 985240.0
транспортні засоби 322940.6 307954.0 0 0 322940.6 307954.0
інші 2234.1 18461.0 0 0 2234.1 18461.0
2. Невиробничого призначення 9984.9 2317.0 0 0 9984.9 2317
будівлі та споруди 8687.8 2221.0 0 0 8687.8 2221.0
машини та обладнання 949.6 65.0 0 0 949.6 65.0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 347.5 31.0 0 0 347.5 31.0
Усього 1116444.0 2531615.0 0 0 1116444.0 2531615.0
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7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3

Розрахункова вартість чистих активів 372653 162225
Статутний капітал 160898 160898
Скоригований статутний капітал 160898 160898

Опис*

Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах 
розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 
листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних 
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв 
акцiонерного товариства розумiється величина, яка 
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих 
до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв 

складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi 
вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 

396/3689. Визначення вартості чистих активів проводилося 
за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні 

активи + Витрати майбутніх періодів) – (Довгострокові 
зобов’язання + Поточні зобов’язання + Забезпечення 

наступних виплат і платежів + Доходи майбутніх періодів).

Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах 
розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 
листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних 
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв 
акцiонерного товариства розумiється величина, яка 
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих 
до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв 

складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi 
вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 

396/3689. Визначення вартості чистих активів проводилося 
за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні 

активи + Витрати майбутніх періодів) – (Довгострокові 
зобов’язання + Поточні зобов’язання + Забезпечення 

наступних виплат і платежів + Доходи майбутніх періодів).

Висновок**

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i 
статутним капiталом становить 211755,00 тис. грн. Вартiсть 

чистих активiв акцiонерного товариства більша розміру 
статутного капiталу. Вартість чистих активів акціонерного 

Товариства відповідає вимогам чинного законодавства (п. 3 
ст. 155 Цивільного кодексу України).

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i 
статутним капiталом становить 1327,00 тис. грн. Вартiсть 
чистих активiв акцiонерного товариства більша розміру 

статутного капiталу. Вартість чистих активів акціонерного 
Товариства відповідає вимогам чинного законодавства (п. 3 

ст. 155 Цивільного кодексу України).
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8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду 

 

Дата вчинення 
дії

Дата 
оприлюднення 
повідомлення

Вид інформації

1 2 3
23.03.2011 25.03.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
31.03.2011 31.03.2011 Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв
04.10.2011 05.10.2011 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
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Баланс 

на 31.12.2011 р. 

Код 
рядка

На початок звітного року На кінець звітного періоду

1 2 3 4
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 2804 6232
     первісна вартість 011 6360 12037
     накопичена амортизація 012 (3556) (5805)
Незавершені капітальні інвестиції 020 1285991 429691
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 1107118 2526885
     первісна вартість 031 1130357 2681501
     знос 032 (23239) (154616)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
     інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 73561 73561
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 9326 4730
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 9326 9326
Знос інвестиційної нерухомості 057 - (4596)
Відстрочені податкові активи 060 371631 138698
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 2850431 3179797

II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 407357 711370
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 50477 221351
Готова продукція 130 149034 41153
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 9025242 24936076
     первісна вартість 161 9035928 24939577
     резерв сумнівних боргів 162 (10686) (3501)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 159343 272734
     за виданими авансами 180 392231 403284
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14416 19191
Поточні фінансові інвестиції 220 16339 16339
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 43451 112900
     - у т.ч. в касі 231 3 19
     в іноземній валюті 240 41881 90695
Інші оборотні активи 250 267065 173497
Усього за розділом II 260 10566836 26998590

III. Витрати майбутніх періодів 270 55300 103396
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 13472567 30281783
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 160898 160898
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 615398 538744
Резервний капітал 340 40224 40224
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (654295) (367213)
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 - -

Усього за розділом I 380 162225 372653
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 235762 211758
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування 420 - -

Усього за розділом II 430 235762 211758
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 750 750
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 2138981 4793089

Усього за розділом III 480 2139731 4793839
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 249944 4405
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Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 8962856 23771040
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 1594649 1029950
     з бюджетом 550 4173 7724
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 2248 8222
     з оплати праці 580 10089 14813
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 110342 67003
Усього за розділом IV 620 10934301 24903157

V. Доходи майбутніх періодів 630 548 376
Баланс 640 13472567 30281783
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Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 

 

Стаття Код 
рядка

За звітний період За попередній період

1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21363100 13238130
Податок на додану вартість 015 (2070522) (1612745)
Акцизний збір 020 - -
     025
Інші вирахування з доходу 030 (5592448) (2753082)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 13700130 8872303
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (14746347) (10076550)
Валовий:
     прибуток 050 - -
     збиток 055 (1046217) (1204247)
Інші операційні доходи 060 25830622 5789568
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -

Адміністративні витрати 070 (231970) (156781)
Витрати на збут 080 (266469) (78614)
Інші операційні витрати 090 (25424487) (5737907)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 - -
     збиток 105 (1138521) (1387981)
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 1885535 491661
Інші доходи 130 244123 175065
Фінансові витрати 140 (240906) (35247)
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (268018) (184690)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 482213 -
     збиток 175 - (941192)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 177 - -

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 232933 -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - 162632
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 249280 -
     збиток 195 - (778560)
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 249280 -
     збиток 225 - (778560)
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 13695342 9416609
Витрати на оплату праці 240 401014 337461
Відрахування на соціальні заходи 250 142797 96268
Амортизація 260 138715 112099
Інші операційні витрати 270 878332 457770
Разом 280 15256200 10420207

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 10550688 10550688
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 10550688 10550688
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 23.62690 (73.79234)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 23.62690 (73.79234)
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
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Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17175924 10332573
Погашення векселів одержаних 015 - 361
Покупців і замовників авансів 020 917226 2288368
Повернення авансів 030 1777 120
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 384 119
Бюджету податку на додану вартість 040 507123 255029
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 53 32
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 213 573
Інші надходження 080 18280845 2716814

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (27133564) (11309631)
Авансів 095 (4667207) (2049884)
Повернення авансів 100 (944933) (123612)
Працівникам 105 (332348) (259320)
Витрат на відрядження 110 (5078) (3106)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 - -
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (13) (13)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (173259) (132648)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (81365) (63749)
Цільових внесків 140 (9932) (5243)
Інші витрачання 145 (2783204) (1281635)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 752642 365148
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 752642 365148

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 - 126218
     необоротних активів 190 129 1290
     майнових комплексів 200 - -
Отримані:
     відсотки 210 - -
     дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 500 2738
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 (12) (46541)
     необоротних активів 250 (539804) (337097)
     майнових комплексів 260 - -
Інші платежі 270 (96306) (103644)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (635493) (357036)
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (635493) (357036)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 - 35666
Погашення позик 340 - -
Сплачені дивіденди 350 - -
Інші платежі 360 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - 35666
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 - 35666
Чистий рух коштів за звітний період 400 117149 43778
Залишок коштів на початок року 410 85332 40659
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1114 895
Залишок коштів на кінець року 430 203595 85332
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Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття
Код 
рядка

Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 
капітал

Інший 
додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Накопичена 
курсова 
різниця

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 160898 - - 615398 40224 (654295) - - - 162225
Коригування:
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - -
Інші зміни 040 - - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 160898 - - 615398 40224 (654295) - - - 162225
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - (32419) - - - - - (32419)
Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - (6433) - - - - - (6433)
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - -
Використання дооцінки необоротних 
активів

120 - - - (37802) - - - - - -

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 249280 - - - 249280
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного 
капіталу

150 - - - - - - - - - -

Відрахування до резервного капіталу 160 - - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства 170 - - - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів 200 - - - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - -
Інші зміни 280 - - - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 290 - - - (76654) - 287082 - - - 210428
Залишок на кінець року 300 160898 - - 538744 40224 (367213) - - - 372653
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I. Нематеріальні активи 

за 2011 рік 

 

 

Групи нематеріальних 
активів

Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка+, уцінка-

)
Вибуло за рік

Нараховано 
аморти-

зації за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

нако-
пичена 
аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості

нако-
пиченої 
аморти-
зації

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

нако-
пичена 
аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості

нако-
пиченої 
аморти-
зації

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

нако-
пичена 
аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 
природними ресурсами 010 125 320 - - - - - 181 - 673 - 798 501

Права користування 
майном

020 - - - - - - - - - - - - -

Права на комерційні 
позначення

030 - - - - - - - - - - - - -

Права на об'єкти 
промислової власності 040 424 424 - - - - - - - - - 424 424

Авторське право та суміжні 
з ним права 050 5811 2812 5677 - - - - 2068 - -673 - 10815 4880

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 - - - - - - - - - - - - -
Разом 080 6360 3556 5677 - - - - 2249 - - - 12037 5805
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 12037
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 5805
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II. Основні засоби 

за 2011 рік 

 

 

Групи 
основних 
засобів

Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка+, 
уцінка-)

Вибуло за рік
Нараховано 
аморти-

зації за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 
орендою

передані в 
оперативну 
оренду

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості

зносу

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості

зносу

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні 
ділянки

100 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інвестиційна 
нерухомість

105 9326 - - - - - - 4596 - - - 9326 4596 - - 9326 4596

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої

120 439427 6676 925559 - - 184 57 27739 - -129773 -
6247 1235029 28111 - - 1901 108

Машини та 
обладнання

130 339406 1642 648265 - - 317 54 60536 - -45114 -169 942240 61955 - - 426 70

Транспортні 
засоби

140 323148 207 7311 - - 178 26 22081 - -65 1 330216 22263 - - 69 14

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі)

150 777 - 155 - - - - 108 - -124 -2 808 106 - - - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні 
насадження

170 45 - - - - - - 45 - - - 45 45 - - - -

Інші основні 
засоби

180 18596 5733 8505 - - 164 56 4371 - 12383 9144 39320 19192 - - 185 2

Бібліотечні 
фонди

190 114 114 - - - - - - - - - 114 114 - - - -

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи

200 8838 8867 5492 - - 429 300 5346 - - - 13901 13913 - - 6 6

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди

210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Природні 
ресурси

220 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інвентарна 
тара

230 6 - - - - - - - - - - 6 - - - - -

Предмети 
прокату

240 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи

250 - - 118955 - - - - 8725 - 867 192 119822 8917 - - - -

Разом 260 1139683 23239 1714242 - - 1272 493 133547 - -161826 2919 2690827 159212 - - 11913 4796

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 
(261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1404
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -
Вартість основних засобів, що 
взяті в операційну оренду (267) 4021556

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 9326
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III. Капітальні інвестиції 

за 2011 рік 

 

 

Найменування показника Код 
рядка

За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 788827 340500
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 63340 56768
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 10149 1126
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 7435 3140
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - -
Інші 330 227374 28157
Разом 340 1097125 429691

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) -
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IV. Фінансові інвестиції 

за 2011 рік 

 

 

Найменування показника Код 
рядка

За рік На кінець року 
довгострокові

На кінець року поточні

1 2 3 4 5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 - - -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - -
акції 390 - - -
облігації 400 - - -
інші 410 - - 16339
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - 16339

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 16339
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -
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V. Доходи і витрати 

за 2011 рік 

 

 

Найменування показника Код 
рядка

Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 5186 4777
Операційна курсова різниця 450 34916 47024
Реалізація інших оборотних активів 460 103 124
Штрафи, пені, неустойки 470 1273 637
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 - -
інші операційні доходи і витрати 490 25789144 25371925
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 3
непродуктивні витрати і втрати 492 x -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 - x
Проценти 540 x -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 1885535 240906
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 19930 18898
Безоплатно одержані активи 610 - x
Списання необоротних активів 620 x 576
Інші доходи і витрати 630 224193 248544

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами у % (632) -

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) -
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VI. Грошові кошти 

за 2011 рік 

 

 

Найменування показника Код 
рядка

На кінець року

1 2 3
Каса 640 19
Поточний рахунок у банку 650 203492
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 84
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 203595

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

Стр. 77 из 95ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕ...

23.04.2012



  

VII. Забезпечення і резерви 

за 2011 рік 

 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за звітний 
рік

Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
невикористану 

суму у 
звітному році

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на 

кінець 
рокунараховано 

(створено)
додаткові 

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 16143 58506 - 54347 - - 20302
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 209118 22151 - - 39813 - 191456
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів 750 - - - - - - -

760 10501 - - 10501 - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 10686 3 - 7180 8 - 3501
Разом 780 246448 80660 - 72028 39821 - 215259
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VIII. Запаси 

за 2011 рік 

 

 

 

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації *

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 444005 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 2905 - -
Паливо 820 18392 - -
Тара і тарні матеріали 830 105 - -
Будівельні матеріали 840 10858 - -
Запасні частини 850 149102 - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 86003 - -
Незавершене виробництво 890 221351 - -
Готова продукція 900 41153 - -
Товари 910 - - -
Разом 920 973874 - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) -
переданих у переробку (922) 845
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) 2144

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) -

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
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IX. Дебіторська заборгованість 

за 2011 рік 

 

 

Найменування показника Код 
рядка

Всього на 
кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36 
місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 24939577 23399969 857563 649362
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 19191 6810 3 11909

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 12426
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952) 24929276
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

за 2011 рік 

 

Найменування показника Код 
рядка

Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1983
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 35
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 980 -
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XI. Будівельні контракти 

за 2011 рік 

 

Найменування показника Код 
рядка

Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120 -
     валова замовникам 1130 -
     з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -
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XII. Податок на прибуток 

за 2011 рік 

 

Найменування показника Код 
рядка

Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220 371631
     на кінець звітного року 1225 138698
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 -
     на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 232933
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 -
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 232933
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251 -
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 -
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

за 2011 рік 

 

Найменування показника Код 
рядка

Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 135796
Використано за рік - усього 1310 135796
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 -
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 130119
     з них машини та обладнання 1313 130119
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5677
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -
1317 -
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XIV. Біологічні активи 

за 2011 рік 

 

 

Групи 
біологічних 
активів

Код 
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок 

року надійшло 
за рік

вибуло за рік нараховано 
амортизації 

за рік

втрати від 
зменшення 
корисності

вигоди від 
відновлення 
корисності

залишок на кінець 
року

залишок 
на 

початок 
року

надійшло 
за рік

зміни 
вартості 
за рік

вибуло
за рікпервісна 

вартість
накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Довгострокові 
біологічні 
активи - 
усього

1410 - - - - - - - - - - - - - -

в тому числі: 
робоча 
худоба

1411 - - - - - - - - - - - - - -

продуктивна 
худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - -

багаторічні 
насадження

1413 - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - -
інші 
довгострокові 
біологічні 
активи

1415 - - - - - - - - - - - - - -

Поточні 
біологічні 
активи - 
усього

1420 - x - - x x - - - x - - - -

в тому числі: 
тварини на 
вирощуванні 
та відгодівлі

1421 - x - - x x - - - x - - - -

біологічні 
активи в стані 
біологічних 
перетворень 
(крім тварин 
на 
вирощуванні 
та відгодівлі)

1422 - x - - x x - - - x - - - -

1423 - x - - x x - - - x - - - -
інші поточні 
біологічні 
активи

1424 - x - - x x - - - x - - - -

Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 
справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) -

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 
власності (1433) -

Стр. 85 из 95ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕ...

23.04.2012



  

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

за 2011 рік 

 

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов`язані з 
біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання

Уцінка
Виручка 

від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий 
результат (прибуток 

+, збиток -) від

дохід витрати реалізації

первісного 
визнання 

та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 - - - - - - - - -
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
з них: пшениця 1511 - - - - - - - - -
соя 1512 - - - - - - - - -
соняшник 1513 - - - - - - - - -
ріпак 1514 - - - - - - - - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - - - - - - - - -
картопля 1516 - - - - - - - - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - - - - - - - - -
інша продукція рослинництва 1518 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - - - -
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520 - - - - - - - - -
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 - - - - - - - - -
з нього: великої рогатої худоби 1531 - - - - - - - - -
свиней 1532 - - - - - - - - -
молоко 1533 - - - - - - - - -
вовна 1534 - - - - - - - - -
яйця 1535 - - - - - - - - -
інша продукція тваринництва 1536 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 - - - - - - - - -
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Інформація за сегментами 

за 2011 рік 

 

 

 

I. Показники пріоритетних звітних сегментів
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код 
рядка

Найменування звітних сегментів
Товарна Інша

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 13700130 8872303 - - 23046169 4507265 - - - - -
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 8872303
зовнішнім покупцям 011 13700130 8872303 - - - - - - - - -
іншим звітним сегментам 012 - - - - 23046169 4507265 - - - - -
інші операційні доходи 013 - - - - 23046169 4507265 - - - - -
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020 - - - - - - - - - - -
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються 
звітного сегмента 021 - - - - - - - - - - -

інші фінансові доходи 022 - - - - - - - - - - -
Інші доходи 030 - - - - 244123 175065 - - - - -
Усього доходів звітних сегментів 040 13700130 8872303 - - 23290292 4682330 - - - - -
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060 - - - - - - - - - - -

Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 13700130 8872303 - - 23290292 4682330 - - - - -
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 14746347 10076550 - - - - - - - - -
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг):
зовнішнім покупцям 081 14746347 10076550 - - - - - - - - -
іншим звітним сегментам 082 - - - - - - - - - - -
Адміністративні витрати 090 86525 103946 - - 145445 52835 - - - - -
Витрати на збут 100 99393 52121 - - 167076 26493 - - - - -
Інші операційні витрати 110 - - - - 22649270 4457016 - - - - -
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 - - - - - - - - - - -
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна 
віднести до звітного сегмента 121 - - - - - - - - - - -

122 - - - - - - - - - - -
Інші витрати 130 - - - - 268018 184690 - - - - -
Усього витрат звітних сегментів 140 14932265 10232617 - - 23229809 4721034 - - - - -
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x
адміністративні, збутові та інші витрати операційної 
діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x

фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160 - - - - - - - - - - -

Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 14932265 10232617 - - 23229809 4721034 - - - - -
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 
140) 180 -1232135 -1360314 - - 60483 -38704 - - - - -

4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 
070 - р. 170) 190 -1232135 -1360314 - - 60483 -38704 - - - - -

5. Активи звітних сегментів, з них 200 28880403 11126367 - - 340323 427564 - - - - -
201 2466397 1047229 - - 71450 72019 - - - - -
202 973874 606868 - - - - - - - - -
203 25339360 9417473 - - 92752 87977 - - - - -
204 100772 54797 - - 2624 503 - - - - -
205 - - - - 173497 267065 - - - - -

Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x
221 x x x x x x x x x x x
222 x x x x x x x x x x x
223 x x x x x x x x x x x
224 x x x x x x x x x x x

Усього активів підприємства 230 28880403 11126367 - - 340323 427564 - - - - -
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 29825805 13193031 - - 376 548 - - - - -

241 4793839 2169731 - - - - - - - - -
242 24805395 10807449 - - - - - - - - -
243 226571 245851 - - - - - - - - -
244 - - - - 376 548 - - - - -

Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x
261 x x x x x x x x x x x
262 x x x x x x x x x x x
263 x x x x x x x x x x x
264 x x x x x x x x x x x

Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 29825805 13193031 - - 376 548 - - - - -
7. Капітальні інвестиції 280 - - - - - - - - - - -
8. Амортизація необоротних активів 290 - - - - - - - - - - -

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код 
рядка

Найменування звітних сегментів

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
зовнішнім покупцям 300 13700130 8872303 - - - - - - - - -
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Балансова вартість активів звітних сегментів 310 30281783 13472567 - - - - - - - - -
Капітальні інвестиції 320 - - - - - - - - - - -

330 - - - - - - - - - - -
340 - - - - - - - - - - -

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показника Код 
рядка

Найменування звітних сегментів

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий 
рік

звітний 
рік

минулий
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
зовнішнім покупцям 350 13700130 8872303 - - - - - - - - -

Балансова вартість активів звітних сегментів 360 30281783 13472567 - - - - - - - - -
Капітальні інвестиції 370 - - - - - - - - - - -

380 - - - - - - - - - - -
390 - - - - - - - - - - -
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Узагальнена інформація про стан 
корпоративного управління 
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Загальні збори акціонерів 

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки 

 

 

№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1 2 3 4

1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? Реєстраційна комісія

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних 
зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності 
нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень

Інше (запишіть)
В звітному періоді позачергові загальні збори не 
проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(вкажіть необхідне) Ні
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Органи акціонерного товариства 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у 
середньому 
відбувалося 
засідання наглядової 
ради протягом 
останніх трьох років?

28

Які саме комітети 
створено в складі 
наглядової ради (за 
наявності)?
Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і 
винагород

Інвестиційний

Інші (запишіть) Будь-які комітети в складі Наглядової ради відсутні.
Чи створено в 
акціонерному 
товаристві спеціальну 
посаду або відділ, що 
відповідає за роботу з 
акціонерами? (вкажіть 
необхідне)

Так

Яким чином 
визначається розмір 
винагороди членів 
наглядової ради?
Винагорода є фіксованою 

сумою

Винагорода є відсотком від 
чистого прибутку або 
збільшення ринкової 

вартості акцій

Винагорода виплачується у 
вигляді цінних паперів 

товариства

Члени наглядової ради не 
отримують винагороди v

Інші (запишіть)
Згідно Статуту товариства Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній 
основі.

Які з вимог до членів 
наглядової ради 
викладені у 
внутрішніх 
документах 
акціонерного 
товариства?
Галузеві знання і досвід 

роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і 
менеджменту

Особисті якості (чесність, 
відповідальність)

Відсутність конфлікту 
інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інші (запишіть)
Згідно Статуту товариства членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом 
Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Коли останній раз 
було обрано нового 
члена наглядової 
ради, яким чином він 
ознайомився зі своїми 
правами та 
обов'язками?
Новий член наглядової ради 
самостійно ознайомився із 

змістом внутрішніх 
документів акціонерного 

товариства

v

Було проведено засідання 
наглядової ради, на якому 
нового члена наглядової 
ради ознайомили з його 
правами та обов'язками

Для нового члена 
наглядової ради було 

організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного 
управління або фінансового 

менеджменту)

Усіх членів наглядової ради 
було переобрано на 

повторний строк або не 
було обрано нового члена

Рiшенням №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2007 встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 
ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" у кiлькостi 1 (однiєї) особи, обрано з 31 серпня 2007 року членом 
Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (вiдкликано зi складу Наглядової ради з 30 серпня 2007 року: 
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Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань 
правління? 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 
належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Інше (запишіть)

Закрите акцiонерне товариство "СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 31227326); Закрите акцiонерне 
товариство "Донецьке акцiонерне науково-комерцiйне товариство "Данко" (ЄДРПОУ 23126703); Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 34093721). Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 23.03.2011 підтверджено повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721). 

Чи створено у 
вашому акціонерному 
товаристві ревізійну 
комісію? (вкажіть 
необхідне)

Ні

Кількість членів 
ревізійної комісії 
(осіб)

-

Скільки разів на рік у 
середньому 
відбувалося 
засідання ревізійної 
комісії протягом 
останніх трьох років?

1

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 2 3 4

Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний 
секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами v v

Інше (запишіть)

Керівництво поточною діяльністю 
Товариства здійснює 

одноособовий Виконавчий орган 
Товариства - Генеральний 

директор Товариства.

Загальні збори 
акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган

Не належить до 
компетенції жодного 

органу
1 2 3 4 5

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого 
органу

v

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової 
ради v

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності 
членів виконавчого органу v

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних 
акцій

v v

Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v v

Чи містить статут акціонерного 
товариства положення, яке 
обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати 
рішення про укладення 
договорів, враховуючи їх суму 
та/або вид, від імені акціонерного 
товариства? (вкажіть необхідне)

Так

Чи містить статут або внутрішні 
документи акціонерного 
товариства положення про 
порядок вчинення правочинів, 
щодо яких є заінтересованість? 
(вкажіть необхідне)

Так

Які документи існують у вашому 
акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган 
(правління)

Положення про посадових осіб 
акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного 
товариства

Положення про порядок розподілу 
прибутку

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 затверджені Положення про МАКІЇВСЬКУ 
ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», 
Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

 

Інше (запишіть)

«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ». Рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 скасовано Положення про Наглядову раду Відкритого 
акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод», затверджене загальними зборами 
акціонерів Товариства 1 серпня 2008 року. Рішенням Наглядової ради №79 від 30.09.2010 
затверджені «Процедура затвердження значних правочинів», «Положення про інсайдерську 
торгівлю», «Положення про конфлікт інтересів».

Інформація 
розповсюджується на 
загальних зборах

Інформація 
публікується в 
офіційному 

друкованому виданні, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи надаються 
для ознайомлення 
безпосередньо в 
акціонерному 
товаристві

Копії документів 
надаються на запит 

акціонера

Інформація 
розміщується на 

власній веб-сторінці 
акціонерного 
товариства

1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 
10 відсотками та більше статутного 
капіталу

v v v v

Інформація про склад органів товариства v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів 
після їх проведення v v v

Розмір винагороди посадових осіб 
акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність 
відповідно до міжнародних стандартів фінансової 
звітності? (вкажіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися 
аудиторські перевірки акціонерного товариства 
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 
(вкажіть необхідне)

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження 
аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора 
протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть) Зміни аудитора протягом останніх трьох років не було.
Який орган здійснював перевірки фінансово-
господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році?

Ревізійна комісія v
Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились

Інше (запишіть)

Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню 
аудиторських і консультаційних послуг «АУДЕК» проводила перевірку фінансової 
звітністі Товариства станом на 31.12.2010.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила 
перевірку останнього разу?

З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням правління

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками 
голосів

Інше (запишіть)
Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів ревізійна комісія проводила 
перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом 
останнього року платні послуги консультантів у сфері 
корпоративного управління чи фінансового 
менеджменту? (вкажіть необхідне)

Ні
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Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше 
акціонерне товариство 
залучити інвестиції 
кожним з цих способів 
протягом наступних 
трьох років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і 
місцевих бюджетів

Інше (запишіть) Товариство не планує залучити інвестиції жодним з цих способів протягом наступних трьох років.
Чи планує ваше 
акціонерне товариство 
залучити іноземні 
інвестиції протягом 
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з 

потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати 
переговори

Так, плануємо розпочати 
переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати 
переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати 
іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років

Не визначились v
Чи змінювало 
акціонерне товариство 
особу, яка веде облік 
прав власності на акції у 
депозитарній системі 
України, протягом 
останніх трьох років? 
(вкажіть необхідне)

Так

З якої причини було 
змінено особу, яка веде 
облік прав власності на 
акції у депозитарній 
системі України (далі - 
особа)?
Не задовольняв професійний 

рівень особи

Не задовольняли умови 
договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.06.2010 протокол №20 прийнятi рiшення про:- переведення 
випуску простих iменних акцiй ВАТ "ЄМЗ" документарної форми iснування у бездокументарну форму 
iснування;- обрання депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, щодо якого 
прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" - обрання зберiгачем, у якого Товариство вiдкриє рахунки в цiнних 
паперах власникам акцiй, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА 
КОМПАНIЯ".- припинення з 21 вересня 2010 року ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства та дiю Договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем - ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ".Iз Депозитарiєм та 
Зберiгачем Товариством були укладенi вiдповiднi договори.

Чи має акціонерне 
товариство власний 
кодекс (принципи, 
правила) 
корпоративного 
управління? (вкажіть 
необхідне)

Ні

У разі наявності в 
акціонерного товариства 
кодексу (принципів, 
правил) корпоративного 
управління вкажіть дату 
його прийняття.
Яким органом 
прийнятий? д/н

Чи оприлюднена 
інформація про 
прийняття акціонерним 
товариством кодексу 
(принципів, правил) 
корпоративного 
управління? (вкажіть 
необхідне)

Ні

Укажіть, яким чином 
кодекс (принципи, 
правила) 
корпоративного 
управління 
оприлюднено.

д/н

Розкрийте стан 
дотримання кодексу 
(принципів, правил) 
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корпоративного 
управління у вашому 
акціонерному 
товаристві.

д/н
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