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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заснування Т овариства.
1.1.1. Приватне акцюнерне товариство «Екотехнжа» (надал! - Товариство) засновано на
д обровтьних засадах громадянами УкраТни шляхом об'едмання Тх грошових кошлв та майна.
1.1.2 Приватне акцюнерне товариство «Екотехыка» (надал! - Товариство) с юридичною
особою приватного права згщно законодавства УкраТни, створене вщповщно до положень
Ц ивтьного кодексу УкраТни. Господарського кодексу УкраТни, Закожв УкраТни ‘ Про
господарсью товариства", “Про цж ы папери та фондозу ринок”, та Д1С вщповщно до
Конституцм УкраТни. Закону УкраТни «Про акцюнерж товариства». жш их нормативно-правових
акт1в.

1.2. П овне та скоро чен о найм енування Т овариства.
Повне:
украТнською мовою: Приватне акцюнерне товариство «Екотехжка»;
англжською мовою: Рпуа1е ч1о т 1 зЮск со т р а п у «Еко1еНп1ка»
Скорочене:
украТнською мовою: ПрАТ «Екотехжка».
англжською мовою: Р ^ З С «Еко 1еЬп1ка»
1.3. Тип Т ов ар иств а.
Товариство е приватним акцюнерним товариством. Товариство було засноване у форм!
закритого акцюнерного товариства. Перейменування Товариства у приватне акцюнерне
товариство зджснене вщповщно до вимог Закону УкраТни «Про акцюнерж товариства» №514IV в1д 17.09.2008 р.
1.4. П равовий статус Т овариства.
1.4.1. Товариство е юридичною особою, яка створена в'щповщно до чинного законодавства
УкраТни без обмеження строку д1яльност1. мае самостмний баланс, круглу печатку 13 своТм
найменуванням, ф!рмов 1 бланки, може мати знаки для товар)в та послуг, промислов! зразки та
жил засоби в1зуально'Т щентифжацп Товариства. мае право вгдкривати поточж, валютж,
депозиты та жш! рахунки в банювських установах.
1.4.2. Товариство мае право в1д свого 1меж вчиняти будь-як1 правочини та укладати будь-яы
договори, набувати майнов! I особист! немайнов! права, нести обов'язки. бути позивачем та
81дпов1дачем в суд 1, у тому числ! в суд| загальноТ юрисдикцГТ, в господарському,
адмжютративному. третейському суд1
1.4.3. Товариство В1ДПОВЩНО до чинного законодавства УкраТни на свм розсуд волод1е,
користусться та розпоряджаеться майном, що знаходиться у його власносп. Майно та активи
Товариства. а також майно, що передано Товариству у користування, не пщлягають
нацюналвацН. конф1скацГТ чи 1ншому безоплатному вилученню, кр)м випадюв передбачених
чинним законодавством УкраТни.
1.4.4. Товариство мае право засновувати (створювати) жил юридичж особи (у т.ч. створювати
доч 1рн| прдприемства), створювати (вщкривати) фтГТ та представництва, жил в!докремлеж та
невщокремлеж пвдроздши як на територи УкраТни. так I за ТТ межами (за кордоном).
Товариство мае право створювати слшьно з жш ими украТнськими та жоземними юридичними I
ф 1зичними особами на територп УкраТни та за ТТ межами (за кордоном) господарсьм
товариства, сп тьн ! пщприемства, жил види юридичних оаб, брати участь в об'еднаннях,
союзах. асощащях I т.п.. Товариство мае право набувати ц ж ж папери, паТ, частки у статутному
кап 1тал 1, корпоративж права жш их юридичних ос1б.
1.4.5. Товариство мае право залучати кошти в будь-яий не заборонежй законом форм 1,
включаючи ем!с!ю цЫних папер1в (акцж, обЛ1гац1й).
1.4.6. Товариство мае право на охорону комерцжнот таемниц'1, жформацгГ з обмеженим
доступом та жшоТ конфщенцмноТ жформацГТ про свою Д1яльнють. Обсяг жформащТ. що
складае комерцмну таемницю чи жформацио з обмеженим доступом, носить конф!денц1йний
характер I не пщлягае розголошенню. встановлюсться органами Товариства вщповщно до
вимог чинного законодавства УкраТни та цього Статуту.
1.4.7. Товариство мае право на недоторканжсть його дтово'Т репутаци, на тасмниию
кореспонденцТТ, на жформац1ю та жил особист! немайнов! права, яю можуть належати
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Товариству. О собист немайнов! права Товариства захищаються вщповщно до чинного
законодавства УкраТни.
1.4.8. Товариство мае право здшенювати пщприемницьку (господарську) та шшу Д1яльнють,
що не суперечить чинному законодавству УкраТни. Товариство самослйно плануе та здменюе
свою Д1яльн1сть. Товариство самостшно визначае ц1ни на власну продукцио (товари. послуги,
роботи). Товариство мае право у встановленому чинним законодавством УкраТни порядку
брати участь у зовы ш ньоеконог.йчжй Д1Яльност| (у т.ч. самоспйно здшенювати
зовн 1шньоеконом'|чну дйяльжеть) та самослйно або при посередництв! 1нших суб'екпв
господарювання здшенювати операцГТ по експорту та 1Мпорту товар18 (роб1т, послуг) як в
УкраТж, так I за ТТ межами. Товариство уповноважене самостийно укладати в а види
зовн 1Шньоеконом 1чних договор 1в (угод, к о н т р а к т ).
1.4.9. Товариство самостшно розробляе I затверджуе штатний розклад (розлис), визначае
фонд оплати лрац| та встановлюе форми, системи I розм1ри оплати пращ (шил види доход1в)
власних прац|'вник1в, порядок надання I тривалють щор 1чних оплачуваних I додаткових
вщпусток. Товариство мае право самостшно встановлювати для своТ'х прац 1вниюв додатков!
вщпустки, скорочений робочий день, шил п тьги тощо. Товариство мае право залучати для
роботи украТ'нських та шоземних спеЫалюпв.
1.4.10. Товариство самостшно оргэжзовуе та здшенюе облж результате власноТ фшансовогослодарськоТ д 1яльносл. Фшансовий р1к Товариства сп1впадае з календарним роком.
Бухгалтерський та лодатковий обл1к I зв1тжсть ведуться Товариством вщповщно до чинного
законодавства УкраТни.
1.4.11. Товариство самостшно вщповщае за сеотми зобов'язаннями.
1.4.12. Товариство не вщповщае за зобов'язаннями своТх акцюнер!В та засновниюв. До
Товариства та його оргажв не можуть ззстосовуватися будь-яю санкцГГ, що обмежують Тх
права, у раз 1 вчинення акцюнерами (засновниками) Товариства протиправних дш.
1.4.13. Акцюнери Товариства не вщповщають за зобов'язаннями Товариства I несуть ризик
збитюв, пов'язаних з Д1яльнютю Товариства. т т ь ки в межах належних Тм акцш. До акц 10нер 1в
Товариства не можуть застосовуватися будь-яю санкцГГ, що обмежують Тх права, у раз 1
вчинення протиправних Д1й Товариством або шшими акцюнерами Товариства.
1.4.14. Товариство не несе вщповщальносл за зобов'язаннями держави. а держава не несе
вщповщальносп за зобов'язаннями Товариства.
1.5. Ц и в т ь н а пр авозда тн !сть та д !с з д а тж с ть Товариства.
1.5.1. Товариство здатне мати таю ж ц и в т ь ж права та обов'язки (ци втьн у правоздатнють), як I
ф|эична особа. кр<м тих, яю за своею природою можуть належати лише людиж.
1.5.2. Ц и втьна правоздатнють Товариства може бути обмежена лише за р в е н и я м суду.
1.5.3. Товариство набувае прав та обов'язюв I здшенюе Тх через своТ' органи, яю Д 1ють
вщповщно до цього Статуту, чинного законодавства УкраТни та шших внутр1шжх документе
Товариства.
1.5.4. Орган або особа, яка вщповщно до цього Статуту або чинного законодавства УкраТни
виступае вщ 1меж Товариства. зобов'язаж д1яти в штересах Товариства. добросовюно I
розумно та не перевищувати своТх повноважень. Якщо члени органу Товариства та жил
особи, яю вщповщно до чинного законодавства УкраТни чи цього Статуту виступэють вщ 1меж
Товариства, порушують своТ обов'язки щодо
представництва. вони несуть солщарну
вщповщальнють за збитки, заздаж ними Товариству.
2. МЕТА (Ц1Л1) ТА ПРЕДМЕТ Д1ЯЛЬНОСТ1 ТОВАРИСТВА
2.1 .Мета (ц1л1) д1яльност1.
Метою д1яльност1 Товариства е одержання прибутку вщ господарськоТ д1яльност1 в интересах
акц!Онер1в. Товариство мае право здшенювати будь-яку Д1яльжсть. яка не суперочить чинному
законодавству УкраТни.
2.2.Продмет д1яльност1.
Предметом Д 1яльнооп Товариства е:
• виробництво та реал1зац1я кондитерських вироб1в. спецш, прянощ!в, харчових концентралв.
нап 1вфабрикат 1в. шших товар1в народного споживання та виробничого призначення;
• здшенення вс 1Х вид1в торпвл!, в тому числ1 роздр!бноТ, оптовоТ. ф|рмоаоТ, комюшно'Т, на
умовах консигнацй з утриманням консигнац1йних склад1в та будь-яю шил види торпвл!
засобами виробництва, товарами народного споживання, в тому числ1 стьськогосподарською
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■родукщею, продуктами харчування. автом обтьними та жшими транслортними засобами,
торпвля алкогольними напоями та тютюновими виробами тощо;
• <омерц1йна д 1яльн 1сть. пов'язана з придбанням сировини, матер 1ал 1в. реал 1зац 1ею готово!лродукцП та 1нших товарно-матер!альних цЫностей, а також здмснення бартерних та
пзингових операций;
• торговельна д1яльнють у сфер| оптовоТ торпвл! через оптов! бази, товары склади, складихолодильники, склади-магазини:
- кондитерськими виробами та нап 1вфабрикатами,
- спещями, прянощами та харчовими концентратами,
- продуктами харчування та харчовими добавками.
• 1ншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;
• торговельна д1яльнють у сфер! роздрЮноТ торпвл! через власну ф|рмову мережу магазижв.
■юсмв. розкладок. виУзн! торговельж точки. 1нш 1 торговельж заклади тощо: - кондитерськими
зиробами та нап 1вфабрикатами,
- слещями, прянощами та харчовими концентратами,
- продуктами харчування та харчовими добавками.
- 1ншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;
• б1ржова та аукцюнна торпвля, брокерська д1яльжсть;
• проведения маркетингових дослщжень з питань формування попиту населения на товари
широкого вжитку та асортименту товара, ощнки його впливу на виробничо-збутову Д1яльжсть
тдприемств-виробниюв;
• створення банку ринковоТ комерцгёнот мформаци та надання на його баз1 р13номажтних
1нформац 1йно-комерц 1йних послуг з проблем забезпечення та розвитку ринку товаре
народного споживання вам за 1нтересованим особам;
• учбово-методична та консультацшна д1яльжсть в галуз! оргажзацГТ I здшснення виробництва I
вс1х вид 1в торпвл!;
• проведения виставок, виставок-продаж;
• 1нформац 1йно- 8идавнича, редэкщйно-видавнича I рекламна д1яльжсть з використанням
преси, радю та телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;
• надання послуг зв'язку юридичним та ф 1зичним особам:
• створення та експлуатац1я власно! торговельноТ мережк в тому числ1 1 за кордоном УкраТни. у
порядку, встановленому чинним законодавством;
• виконання буд 1вельних. буд 1вельно-монтажних роб1т;
• створення та експлуатац1я власного автогосподарства;
• здмснення внутр1ШМ1х I м1жм1ських перевезень вантаж1в та пасажир1в автомобтьним
транспортом;
• орган!зац1я I участь в проектуванж, буд 1вництв 1, реконструкцй об'еклв виробничо - техжчного
призначення та Ыших об'екпв;
• встановлення прямих зв'язмв з виробниками, постачальниками I споживачами кондитерсько!'
продукци та 8щпов 1ДноТ сирозини, б!ржами, брокерами, комерцмними структурами УкраТни та
1нших кра'Гн;
• здмснення поставок продукци Товариства в шил реп'они УкраТни та на експорт у вдповщ носп
з укладеними контрактами I договорами;
• придбання та реал!зац 1я штелектуальноГ власносл, в тому числ1 лщензм, патекпв.
авторських прав на перспективы розробки науком 1сткоТ- продукци з подальшим впровадженням
у виробництво та реэл1зац1Я готово!- продукци (вироб1в, технолопй, послуг, науково-практичних
проф ам тощо);
• надання складських послуги;
• ремонт та обслуговування техжки, автотранспорту;
•оргажзащя науково-дослщних. дослдно-конструкторських. проектних, вишукувальних,
впроваджувальних, патентно-лщензйлних. експериментальних роб1т, пов'язаних з науковотехжчним прогресом у р!зних галузях народного господарства. науки та техжки. охорони
здоров’я та 1нших галузях;
• оренда та надання в користуванмя рухомого та нерухомого майна;
•
провадження гослодарськоТ Д1Яльност1 з виробництва, виготовлення. збер1гання.
перевезення. придбання. реатзацП' (вщпуску). ввезення на територ!Ю УкраТни, вивезення з
територй УкраТни, використання. знищення прекурсор1в. включених до таблиц! IV Перелку
наркотичних засоб1в, психотропних речовин I прекурсор1в;
• орган 1зац 1Я пункл'в з обмшу валюти;
• ремонт та обслуговування техжки. автотранспорту;
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• переробка промислових в1дход 1в. вторинноТ сировини;
• оргажзац1я спортивно-оздоровчих, в и д о в и щ н и х заход1в. В1Дпочинку гр о м а д я н ;
• надання гарантш, порук та позик, в тому чисж фшансовими активами;
• надання торговепьно-посередницьких. посередницьких, експертних, консультацшних.
шформацшних. лредставницьких, експедицшних, складських, побутових, побутово комунальних. дилерських, брокерських, маркетингових, шжижрингових та шших послуг
громадянам та суб'ектам господарськот Д1ЯЛьност1;
• шил види д 1яльност|. яю не вказаж в цьому Статуте. але не суперечать чинному
законодавству УкраТни.
2 З.Яюцо д л я здшснення певного виду вищезазначених вид1в д1яльносте необхщний
д о з в т /л щ с н з 1Я, Товариство отримае йогоЛТ в порядку, встановленому ч и н н и м законодавством
Укра)ни.
3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦЮ НЕРИ ТОВАРИСТВА
3.1. З асн ов н ики Т овариства.
Засновниками Товариства виступили ф 1зичж особи - громадяни УкраТни.
3.2. АкШ онери товар иства.
3.2.1. Акцюнерами Товариства визнаються ф !з и ч ж 1 юридичж особи, а також держава в особ!
органу, уповноваженого управляти державним майном, або територ1альна громада в особ|
органу, уповноваженого управляти комунальним майном, яю е власниками акцш Товариства.
3 2.2. Товариство не може мати единим учасником шше пщприемницьке товариство,
учасником якого е одна особа. Товариство не може мати у своему склад! лише акцюнер1в юридичних ос!б, единим учасником яких е одна й та ж особа.
3.2.3. Набуття права впасносте на акцй та Тх вщчуження здшснюються в порядку,
передбаченолу чинним законодавством УкраТни.

4. ПРАВА ТА О БО В’ЯЗКИ АКЦЮНЕР1В ТОВАРИСТВА
4.1. Права акц1онер1в - в п а сн и ы в простих а кц ж
4.1.1. Кожною простою экц 1сю Товариства ГТвласнику-акцюнеру надаеться однакова сукупнють
прав, включаючи права на:
4.1.1.1. участь в управлшж Товариством;
4.1.1.2. отримання див1денд1в;
4.1.1.3. отримання у раз! лшвйдацп Товариства частини його майна або вартосте цього майна;
4.1.1.4. отримання шформацП про господареьку д1яльжсть Товариства.
4.1.2. Одна проста акц!я Товариства надае акцюнеру один голос для виршення кожного
питания на загальних зборах. кр 1м випадюв проведения кумулятивного голосувания.
4.1.3. Акцюнери-власники простих акц!й Товариства можуть мати й шил права, передбачеж
ч и н н и м законодавством УкраТни та цим Статутом.
4.2. Права аки1онер1в • вла сни ю в п р и в т о й о в а н и х а кц !й .
У випадку прийняття Товариством р1шення про розм1щення прив!лейованих акцш - кожною
привтейованою акц1ею одного класу и власнику - акцюнеру надаватиметься однакова
сукупжсть прав. Обсяг (у т.ч. розм1р I чергов1сть виплати дивщенд 1в за привтейованими
экц 1ями, Л1КВ1да ц 1йна вартесть I чергов1сть виплат у раз! Л1кв1дац1Т Товариства, випадки та
умови конвертаций прившейованих акцш одного класу у привтейоваж акц|Т шшого класу.
просп акцй або шил цшж папери, порядок отримання шформацГТ) та порядок реаш'зацй прав,
яю надаватимуться акцюнеру - впаснику кожного класу привтейованих
акц1й.
визначатиметься у Статут! Товариства.
4.3. Псреваж не право акц1онер!в при до да тков!й ем!сГГ акц!й.
4.3.1. Акцюнер - впасник простих акцш Товариства мае переважне право придбавати
розм щ уваж Товариством прост! акцй у процеа приватного розм 1щення акцш пропорц 1йно
частц| належних йому простих акцш у загальнш юлькосте простих акцш.
4.3.2. Не П1зжш е нок за 30 дж в до початку приватного розм1щення акцш Товариство письмово
поштою простим листом повщомляс кожного акцюнера, який мае переважне право
придбавати розм1щуваж Товариством прост! акцй, про можлив!сть його реашзацй та пубшкуе
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повщомлення про це в офщмному друкованому оргаж. Повщомлення мае мютити д а ж про
загальну юльк1сть розм1щуваних Товариством акцм. ц!ну розм 1щення. правила визначенмя
ю'лькост! Ц1нних папер1В. на придбання яких акционер мае переважне право, строк I порядок
реал 1зацм зазначеного права.
4.3.3. Порядок реал 1зацй акцюнером свого переважного права придбавати роэм1щуваж
Товариством проел акцм визначаеться чинним законодавством УкраТни.
4.4. Переважне право а кш о н е р 1в при в1дчуженн! а к ц т
4.4.1. Акцюнери Товариства мають переважне право на придбання акцм, що продаються
1ншими акцюнерами Товариства. якщо станом на дату прийняття такого р1шення юльюстъ
акц 10нер 1в не перевищуе 100 оаб, за цмою та на умовах, запропонованих акцюнером третм
особ 1. пропорцмно кшькосгп акцм. що належать кожному з них. Переважне право акцюнер1в на
придбання акцм, що продаються мшими акцюнерами Товариства. дю протягом 20 дж в з дня
отримання Товариством повщомлення акцЮнера про нам1р продати акци, Строк переважного
права припиняеться у раз!. якщо до його спливу вщ у а х акцЮнер)В Товариства отримаж
письмов! заяви про використання або про вщмову в!д використання переважного права на
куп 1влю акц!й.
4.4.2. Акцюнер, який мае нам1р продати свот акцГГ третм особ 1. зобов'язаний письмово
пов'щомити про це решту акцюнер1в Товариства 13 зазначенням цши та шших умов продажу
акцм. Повщомлення акцЮнер^в здшснюсться через Товариство. Пгсля отримання письмового
повщомлення вщ акцюнера. який мае нам1р продати своТ акцГГ третм осой. Товариство
зобов'язане протягом двох робочих дж в направити копи повщомпення поштою
рекомендованим листом вам 1ншим акцюнерам Товариства. Повщомлення акцюнерш
здмснюеться за рахунок акционера, який мае нам!р продати свот акцЛГ.
4.4.3. Якщо акцюнери не скористаються переважним правом на придбання вах акцм, що
пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акци можуть бути
продан! третм особ! за цмою та на умовах. що повщомлеж акцюнерам Товариства.
4.4.4. У раз 1 порушення зазначеного у цьому Статут! переважного права на придбання акцм
будь-який акцюнер Товариства мае право протягом трьох мюяц1в з дня. коли вм д1знався або
повинен був Д1знатися про таке порушення. вимагати в судовому порядку переведения на
нього прав та обов'язюв покупця акцм.
4.4.5. Уступка зазначеного переважного права мшим особам не допускаеться.
4.4.6. Зазначене переважне право акцюнер 1В Товариства не поширюеться на випадки
переходу права власносп на ц!нж папери цього товариства в результате Тх спадкування чи
правонаступництва.
4 4.7. У раз 1 виникнення права звернення стягнення на акцй Товариства у зв'язку з Тх заставою
вщчуження таких акцм здмснюеться з дотриманням переважного права акцюнер1в на
придбання цих акцм.
4 4.8. Переважне право Товариства на придбання акцм власно'Т емюп, що пропонуються Тх
власником до вщчуження третем особам, не допускаеться.
4.5. О б о в ’язки акц10нер1в.
4.5.1. Акцюнери зобов’язаж:
4.5.1.1. дотримуватися Статуту, (нших внутриижх докум екпв Товариства;
4.5.1.2. виконувати р1шення Загальних збор1в. жш их оргажв Товариства;
4 5.1.3. виконувати своТ зобов'язання перед Товариством, у тому числ! пов'язаж з майновою
участю;
4 5.1.4. оплачувати акци у розм1р1. в порядку та засобами, що передбачеж Статутом
Товариства;
4.5.1.5. не розголошувати комерцмну таемницю та конфщенцмну жформащю про дмльжеть
Товариства.
4 5 2. Акцюнери можуть мати жил обов'язки. встановлеж чинним законодавством УкраТни.

5. СТАТУТНИЙ КАП НАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАП1ТАЛ ТОВАРИСТВА
5.1. Статчгтний кап!тал Т овариства.
5.1.1. Для забезпечення д 1яльносп Товариства створено статутний каштал у розм1р| 901500
грн. (Дев'ятсот одна тисяча пятсо т гривень). Статутний капрал подшено на 90150 простих
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«енних акц1й номжапьною варлстю 10 гривень кожнз. Акц|Т випускаються у бездокументарнш

форм!.
5.1.2. Статутний каппгал Товариства збтьш уеться шляхом пщвищення номжальноТ вартосл
ахцш або розг.пщення додаткових акцж 1СнуючоУ номжальноУ вартосл у порядку.
=становленому Нацюнальною комгаею з цжних папер1в та фондового ринку та чинним
законодавством УкраТни.
5 1.3. Товариство мае право збтьш увати статутний каштан те л я реестраци звшв про
с«зультати розг.11щення в а х попереджх випусю'в акцм.
5.1.4. Збтьш ення статутного ка тта л у Товариства у раз! наявносл викуплених Товариством
зкц 1й не допускаеться.
5.1.5. Збтьш ення статутного капталу Товариства для покриття збитюв не допускаеться.
5 1.6. Статутний капггал Товариства зменшуеться в порядку, встановленому Нацюнальною
«омюею з цжних папер1в та фондового ринку та чинним законодавством УкраТни, шляхом
:«енш ення номжальноТ вартосл акцм або шляхом анулювання ражше викуплених
Товариством акцм та зменшення Ух загальноУ юлькосл.
5.1.7. Пюля прийняття р1шення про зменшення статутного кап 1талу Товариства Д ирекц 1Я
"озариства протягом 30 д ж в мае письмово пов'домити кожного кредитора (поштою простим
гистом ), вимоги якого до Товариства не забезпечеж заставою, гаранлею чи порукою, про таке
решения.
5.1.8. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечеж договорами застави чи поруки,
-ротягом 30 дж в П1сля надходження йому зазначеного повщомлення може звернутися до
"озариства з письмовою вимогою про здМснення протягом 45 дж в одного з таких заход!в на
=иб!р Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави
- / поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо жше
-е передбачено договором м ж Товариством та кредитором.
5.1.9. У раз 1, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.8, до Товариства з
■исьмовою вимогою, еважаеться, що вж не вимагае вщ Товариства вчинення додаткових д!й
_о д о зобов'язань перед ним.
5.1.10. Зменшення Товариством статутного каппалу нижче встановленого чинним
:а<онодавством УкраУни розм<ру мае наслщком л1кв1дац1Ю Товариства.
5.2 Резервний каЫтал Т овариства.
5 2.1. Товариство не формуе резервний каппал.
5.2.2. У раз! виникнення необхщносл у формуванж Резервного ка тта л у Товариство мае право
за рш енням Загальних збор)в сформувати резервний капиал у розм1р| зпдно з ршенням
Загальних збор1в I у вщповздносп до чинного законодавства УкраУни. В такому випадку
“ озариство повинно внести вщповщж змжи до Статуту Товариства.
6. ВЛАСНИЙ КАП1ТАЛ ТОВАРИСТВА
6.1. Власний каппгал (варлсть чистих актив1в) Товариства - р1зниця м(ж сукупною варлстю
актив 18 Товариства та варлстю його зобов'язань перед жшими особами.

7. Ц1НН1 ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА
7.1. Загальна к!л ью сть I ном !нальна варт1сть акШй. К т ь к1 с т ь кож н о го ти пу розм!щ ених
Т ов ар иств ом акц!й.
7.1.1. Товариством розм 1щено 90150 (девяносто тисяч сто п'ятдесят) простих !менних акцм
-омжальною варлстю 10 (десять) гривень кожна (акц!Я е неподтьною у бездокументаржй
форм! юнування).
7.1.2. У а акцп Товариства е 1менними Акци Товариства 1смують виключно в бездокументаржй
ФОРМ1.
7.1.3. Товариство здменило розмщ ення простих акцм.
7.1.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо юлькосл акцм або юлькосл
голоав за акц!ями, що належать одному экцюнеру.
7.1.5. Проел акцПГ Товариства не тдлягаю ть к о н в е р т а ^ у привтейоваж акцп або жил цж ж
папери Товариства.
7.2. В и пуск ц ж н и х папер1в.
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7.2.1. Товариство може здшенювати ем ю ю акцш т т ь к и за рш енням Загальних збор 1В.
Товариство може здшенювати т т ь ки приватне розм1щення акцш.
7.2.2. Товариство може здшенювати розм1щення шших цшних папер!в, кр!м акцш. за рш енням
Загальних збор 1в.
7.2.3. Товариство здшенюе розм!щення кожноТ акци за цшою не нижчою за |Т ринкову вартють,
що затверджуеться Загальними зборами, кр|м випадюв, встановлених чинним законодавством
УкраТни.
7.2.4. Товариство не мае права розмадувати жодну акц1ю за цшою нижчою за ГТ номшальну
вартють.
7.2.5. У раз! розм!щення Товариством цшних папер!В Тх оплата здшснюеться грошовими
■юштами або, за згодою м1ж Товариством та швестором - майновими правами, немайновимя
правами, що мають грошову цшжстъ. цшними паперами (кр1м боргових емкайних цшних
папер1в. ем 1тентом яких е набувач. та вексел 1в). жш им майном. Вартють майна, що вноситься
як плата за цшж папери, повинна вщповщати ринковш вартосл цього майна, визначенш у
81Дпов 1Дносп до Закону УкраТни «Про акцюнерж товариства».
7.2.6. Акцюнер у строки та в порядку, що вегановлеж Загальними зборами Товариства,
зобов'язаний оплатити повну вартють акцш, на придбання яких в(н подав заявку пщ час
розмщ ення акцш. Насл'|дки несплати акцюнером вартосл таких акцш визначаються умовами
.кладеного з ним договору кутвлипродажу акцш та р1шенням Загальних збор1в. До моменту
затвердження р е з у л ь т а т розмщ ення акцш органом Товариства, уповноваженим приймати
таке р1шення, розм1щеж акцГГ мають бути повжетю оплачен!.
7 2.7. П1д час розм 1щення акцш право власносл на них виникае у набувача в порядку та в
строки, що встановлеж чинним законодавством УкраТни.
7 2.8. Товариство не може придбавати влаеж акц|Т. що розмщуються.
7.3. Консол1дац!я та д р об л ен и я а кц ш .
7.3.1. Товариство мае право здшеиити консолщашю вс!Х розм1щених ним акцш, внаслщок чого
*В! або б т ь ш е акцш конвертуються в одну нову акц!Ю того самого типу I класу.
Обов'язковою умовою консолщацп е обмш акцш староТ номшальноТ вартосл на ц т у
• гьюсть акц)й новоТ номшальноТ вартосл для кожного з акцюнер1в.
7.3.2. Товариство мае право здшенити дробления в а х розм1щених ним акцш, внаслщок чого
одна акц'1я конвертуеться у до! або б т ь ш е акцш того самого типу I класу.
7.3.3. Консол1дац1я та дробления акцш не повинж призводити до зм!ни розм!ру статутного
•ап 1талу Товариства.
"3 .4 . У раз! консолщацГТ або дробления акцш до Статуту Товариства вносяться вщповщж
з у :ни в частиж номшальноТ вартосл та юлькосл розмщ ених акцш.
7.4. А н ул ю в а н н я а кц !й .
Товариство в порядку, встановленому Нацюнальною комюею з цшних папер1в та фондового
ринку, мае право анулювати викуплеж ним акци та зменшити статутний ка тта л або пщвищити
номшальну варлсть решти акц!й, залишивши без змши статутний кап1тал.
~.5. П р и в т е й о в а н ! а кци .
7.5.1. Товариство вправ! здшенювати ем ю ю привтейованих акцш, про що вносяться
з -повщ ж зм 1ни до Статуту Товариства Виплата див!денд1в за привтейованими акщями
здшснюватиметься в установленому Статутом розм1р1, кр1м випадюв. передбачених чинним
законодавством УкраТни.
“ 5 2. Частина привтейованих акцш у розм1р1 статутного ка тта л у Товариства не може
■еревищуеати 25 вщеотюв.
“ 5.3. Товариство може розмицувати привтейоваж акци' одного чи кть ко х клаав. що надають
х власникам р1зж права.
7.5.4. Умови та порядок конвертаци привтейованих акцш певного класу у проел акци
"овариства чи у привтейоваж акцГГ шшого класу визначаються у р1шенж Загальних збор1в
"овариства про розм!щення такого класу привтейованих акцш.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ М АЙНА ТОВАРИСТВА.
РОЗПОД1Л ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТК1В ТОВАРИСТВА
8.1. П орядок ф орм ування майна Т ов ар иств а.
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Мзйно Товариства утворюсться за рахунок:
8.1.1. Доход 1в вщ реал 1зацП' продукци', роб1т, послуг та здмснення Товариством Ышот
виробнимо-господарськоТ та комерцжно!'д1яльносте.
8.1.2. Грошових коштев, майна, майнових I немайнових прав, що вносяться Ывесторами в
рахунок оплати акцм Товариства.
8.1.3. Надходжень вщ випуску Товариством Ыших щнних папер 1в.
8.1.4. Доход 1В, отриманих вщ участе в господарських товариствах та вщ володжня
корпоративними права?ии (акц 1ями, частками, паями) Ыших юридичних оаб.
8.1.5. Доброчинних в н е с ш I пожертвувань укра'шських та Ыоземних юридичних чи ф1зичних
ОС1б.
8 .1 .6 .1нших джерел, що не заборонен! чинним законодавством УкраТни.
8.2.1. Ризик випадковот загибел! майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадковот
загибел! майна, яке передано Товариству в користування. несе власник такого майна, якщо
■нше не передбачено договором (угодою) м1ж власником майна I Товариством.
8 .2 . П о р я д о к р о з п о д !л у п р и б у т к у I п о к р и т т я з б и т ю в Т о в а р и с т в а .

8.2.1. Порядок ро зпод ту прибутку I покриття збитюв Товариства визначаеться ршенням
Загальних збор1в вщповщно до чинного законодавства УкраТни та Статуту Товариства.
8.2.2. Прибуток Товариства утворюсться в результате грошових, матер1зльних та шших
надходжень вщ господарськоТ д1яльносте Товариства те л я покриття матер1альних та
прир 1вняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату прац|). 3 прибутку Товариства сплачуються
гередбачеж чинним законодавством УкраТни податки та ЫиЛ обов'язков! збори (платежу, а
також вщсотки по кредитах (позиках) I по обл 1гащях.
8.2.3. За рахунок чистого прибутку, що залишаеться в розпорядженж Товариства:
8 2.3.1. створюсться та поповнюеться резервний каттал;
8.2.3.2. накопичуеться нерозподтений прибуток;
8.2.3.3. виплачуються дивщенди;
8.2.3.4. покриваються збитки.
8.2.4. Товариство приймае р1шення про виплату дивщенд!в та здмснюс виплату див‘щ енд 1в за
простими акщями 13 врахуванням обмежень. визначених чинним законодавством УкраТни та
|^им Статутом.
8.2.5. Товариство покривае збитки вщповщно до вимог чинного законодавства УкраТни.
8 .3 .

П о р я д о к в и п л а т и д и в 1д о н д !в т а п о в щ о м л о н н я а к ц 1 о н о р 1 в п р о в и п л а т у д и в щ е н д 1 в .

8.3.1. Дивщенд - частина чистого прибутку Товариства. що виплачуеться акцюнеру з
розрахунку на одну належну йому акшю певного типу та/або класу. За акщями одного типу та
класу нараховуеться однаковий розм1р дивщенд1в. Товариство виплачуе дивщенди виключно
грошовими коштами.
Дивщенди виплачуються на акци, зв!Т про р е зу л ь та т розм|'щення яких зареестровано у
встановленому чинним законодавством УкраТни порядку.
8.3.2. Виплата дивщенд1в здмснюеться з чистого прибутку званого року та/або
нерозподтеного прибутку в обсяз!, встановленому рш енням Загальних збор1в Товариства. у
строк не т з ж ш е шести мюяц1в з дня прийняття Загальними зборами р!шення про виплату
дивщенд 1в. Розм|'р дивщенд 1в визначаеться без вирахування л одатш , передбачених чинним
законодавством УкраТни.
8.3.3. Р|шення про виплату дивщенд1в та Тх розм1р за простими акщями приймаеться
Загальними зборами Товариства.
8.3.4. Товариство не мае права приймати р!шення про виплату д и 8щенд!В та зджснювати
виплату дивщенд 1в за простими акциями у раз!, якщо:
8.3.4.1. зв 1Т про результати розм1щення акщй не зареестровано у встановленому чинним
законодавством УкраТни порядку;
8 .3.4.2. власний ка тта л товариства менший, ж ж сума його статутного катта лу та резервного
катталу.
8.3.5. Для кожно'Т виплати дивщенЩв Загальж збори акцюнер!в Товариства встановлюють дату
складення перел1ку оаб. яю мають право на отримання дивщенд1в. порядок та строк Тх
виплати. Дата складення перелку 0 С16. яю мають право на отримання дивщенд1в за простими
акщями, визначаеться р1шенням Загальних збор1в. але не ражше ж ж через 10 робочих джв
т е л я дня прийняття такого рш ення Загальними зборами. Перел 1к ос1б. яю мають право на
отримання дивщенд 1в за привтейованими акщями, складаеться протягом одного мюяця те л я
заюнчення звгтного року.
С то р ж ка 9 з 9

8.3.6. Товариство пов!домляс о а б , яю мають право на отригиання див1денд1в, про дату. розм 1р,
порядок та строк Тх виплати персонально поштою простим листом.
8.3.7. Дивщенди за простими акщями виплачуються у спос*б, дозволений чинним
законодавством УкраТни та передбачений у рш ен ж Загальних збор1в Товариства. Порядок
виплати див 1денд 1в за простими акциями визначаеться у рш ены Загальних збор1в Товариства.
8.3.8. Товариство не мае права здшснювати виплату див1денд1в за простими акциями у
випадках передбачених Законом УкраТни «Про акцюнерж товариства».
9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
9.1. С клад орган!в Т овариства.
9.1.1. Управлтня та контроль за д1яльжстю Товариства здмснюють:
9.1.1.1. Загальж збори Товариства (Загальж збори);
9.1.1.2. Дирекщя Товариства (Дирекц1я);
9.1.1.3. Рев131йна ком ю я Товариства (Рев13шна комюя).
9.2. П орядок з м 1ни скл а д у та ком петенци орган!в Т овариства.
9.2.1. ЗмЫи у склад! оргажв Товариства та Тх компетенци затверджуються Загальними
зборами шляхом внесения змЫ до Статуту Товариства.
9.3. П осадов! осо б и о р га ж в Т овариства.
9.3.1. Посадовими особами оргажв Товариства визнаються Генеральний директор та члени
ДирекцГТ Товариства. Голова та члени Рев!змноТ ком!с*Т.
9.3.2. Посадов! особи оргажв Товариства повинж д1яти в Ытересах Товариства.
^отримуватися вимог чинного законодавства УкраТни, положень Статуту та Ыших документа
''овариства.
9.3.3. Посадов! особи оргажв Товариства не мають права розголошувати комерцмну
таемницю, 1нформац1Ю з обмеженим доступом та конфщенцмну 1нформац1Ю про д1яльжсть
Товариства. кр1м випадюв, передбачених чинним законодавством УкраТни.
9.3.4. Посадов! особи оргажв Товариства несуть вщповщальжсть перед Товариством за
_:коду (збитки), запод 1Яну Товариству Тхн!ми д1ями (безд!яльжстю) вщповщно до чинного
законодавства УкраТни. У раз!, якщо вщповщальжсть зпдно цього пункту несуть деюлька оаб,
Ьсня вщповщальнють перед Товариством е солщарною.

10. ЗАГАЛЬН! ЗБОРИ ТОВАРИСТВА
10.1. Вищ ий орган Т овариства.
10.1.1. Загальж збори е вищим органом Товариства.
10.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликэти Загальж збори (р1чж Загальж збори).
10.1.3. Р1ЧН1 Загальж збори Товариства проводяться не шзжше 30 квиня наступного за звггним
року на п!дстав 1 рш ення Дирекцп.
10.1.4. У а шил Загальж збори, кр1м р1чних, вважаються позачерговими.
10.1.5. Загальж збори проводяться за рахунок к о ш т Товариства. У раз 1, якщо позачергов!
Загальж збори проводяться з 1жщативи акцюнер1в , ц| акцюнери оплачують витрати на
орган!зац|'ю, тдготовку та проведения таких Загальних збор1в.
10.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включен! до перел'|ку акцюнерне, яю
мають право на таку участь, або Тх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи,
яка скликае Загальж збори, також можуть бути присутж представник аудитора Товариства та
госадов! особи Товариства, представник органу, який в 1дпов!Дно до чинного законодавства
УкраТни представляе права та 1нтерсси трудового колективу.
Ю.1.7 Перел 1к акцюнер!В, яю мають право на участь у Загальних зборах, складаеться в
-орядку, встановленому чинним законодавством УкраТни.
Ю.1.8. Обмеження права акцюнера на участь у Загальних зборах встановлюеться чинним
законодавством УкраТни.
10.2. Ком петенщ я З ага льн и х з б о р 1в Т о в а р и ств а .
10.2.1 Загапьж збори м ож уть вир1шувати будь-яю питания Д !яльно сп Тоэариства.
Ю.2.2. До виключноТ компетенци Загальних збор1в належить:
10.2.2.1. Визначення основних напрям1в д!Яльно<гп Товариства;
Сторшка Ю з 10

10.2.2.2. Внесения змЫ до Статуту Товариства;
10.2.2.3. Прийняття р1шення про анулювання викуплених акци!;
10.2.2.4. Прийняття рш ення про зм!ну типу Товариства;
10.2.2.5. Прийняття рш ення про розм!щення акцм;
10.2.2.6. Прийняття рш ення про збтьш ення статутного кап'ггалу Товариства;
10.2.2.7. Прийняття р1шення про зменшення статутного капиталу Товариства:
10.2.2.8. Прийняття рш ення про дробления або консолщащю акцм;
10.2.2.9. Затвердження положень про Загальж збори. Дирекцию та Рев131йну комю ю , а також
внесения зм ж до них;
Ю.2.2.10. Затвердження р1чного зв!ту Товариства;
10.2.2.11. Р озподт прибутку I збитюв Товариства;
10.2.2.12. Прийняття рш ення про викуп Товариством розмщених ним акц!й, кр1м випадюв
обов’язкового викупу эким , передбачених чинним законодавством УкраТни;
10.2.2.13. Прийняття рш ення про форму юнування акц!й;
10.2.2.14. Затвердження розм!ру р1чних див1денд1в, та конкретний слоаб виплати див1денд1в;
10.2.2.15. Прийняття р^шень з питань порядку проведения Загальних збор1в;
10.2.2.16. Обрання Голови та члежв Рев131йноТ ком'ю'Г, прийняття р!шення про припинення (у
т.ч. дострокове) Тх повноважень;
10.2.2.17. Затвердження висновюв Рев13!йноТ комюГГ;
10.2.2.18. Обрання члежв Л1чильноТ к о м 1Сн Загальних збор 1В, прийняття рш ення про
припинення Тх повноважень;
Ю.2.2.19. Прийняття рш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо
ринкова вартють майна або послуг. що е предметом такого правочину. перевищуе 25 вщсотюв
вартост! актив 1в за даними останньо'Т р!чноТ фшансовоТ зв 1тност 1 Товариства;
10.2.2.20. Прийняття рш ення про в и д т та про припинення
Товариства. кр!м випадюв,
передбачених чинним законодавством УкраТни, про Л1кв 1дацио Товариства, обрання
Л1кв!дац 1йноТ комюТ Товариства, затвердження порядку та строюв Л1квщацп Товариства,
порядку ро зпо д ту мок акцюнерами майна, що залишаеться те л я задоволення вимог
<редитор 18,1 затвердження л 1кв 1дац 1йного б ал ан су:
Ю.2.2.21. Прийняття рш ення про припинення Товариства у випадках шших, нок зазначеж у п.
Ю .2.2.20 Статуту, обрання комюГГ з припинення, затвердження порядку та строюв припинення,
затвердження передавапьного або розподтьчого балансу (акту);
Ю.2.2.22. Прийняття рш ення за насл^дками розгляду звп у Дирекци, зв 1ту Рев131йноТ комюй;
10.2.2.23. Затвердження Кодексу корпоративного управлшня Товариства;
'0.2.2.24. Виршення шших питань. що належать до виключноТ компетенцГТ Загальних збор1в
зпдно до чинного законодавства УкраТни.
10.2.3. Повноваження з вирш ення питань. що належать до виключноТ компетенцп Загальних
збор1в, не можуть бути передан! (делеговаж) шшим органам Товариства.
10.2.4. До компетенцГТ Загальних збор 18 належать також:
Ю.2.4.1. Обрання члежв Дирекци та Генерального директора, затвердження умов цивтьноправових або трудових договор1в. що укладатимуться з ними, встановлення розм1ру Тх
винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цивтьно-правових договор1в
з членами ДирекцПГ;
10.2.4.2. Прийняття рш ення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень Генерального
директора та члежв Дирекци;
10.2.4.3. Прийняття рш ення про продаж ра нш е викуплених Товариством акщй;
10.2.4.4. Прийняття рш ення про розмщ ення Товариством шших цшних папер1в, кумм акц 1й.
10.2.4.5. Прийняття рш ення про викуп розмш ених Товариством шших. кртм акщй, цшних
папер 1в:
10.2.4.6. Затвердження ринковоТ вартосл майна (цшних папер1в) у випадках. передбачених
законом;
10.2.4.7. Визначення дати складення перел!ку ос1б. яю мають право на отримання див1денд1в.
порядку та строюв виплати дивщенд 1в;
10.2.4.8. Вирш ення питань про участь Товариства у промислово-фшансових фупах та 1нших
об’еднаннях (асощаиуях), про заснування (етворення) шших юридичних оаб;
10.2.4.9. Вирш ення питань, передбачених чинним законодавством УкраТни. в раз 1 злиття,
приеднання, п о д ту, в и д т у або перетворення Товариства;
10.2.4.10. Визначення ймов1рносп визнання Товариства неплатоспроможним внаслщок
прийняття ним на себе зобов'язань або Тх виконання, у тому числ! внаелдок виплати
дивщенд'в або викупу акцш;
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‘ 0.2.4.11. Прийняття рпиення про обрання ощнювача (0 цжювач 1в) майна Товариства для
еизначення ринковоТ вартосте майна у раз! його ощнки вщповщно до вимог Закону УкраТни
Про акцюнерж товариства' та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.
астановлення розм1ру оплати його послуг;
'0.2.4.12. Прийняття ркиення про обрання (зам!ну) депозитар1я цЫних папер1в та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розм1ру оплати його
послуг.
Ю .З . П о р я д о к скли кан н я З ага льн и х збор1в Т ов ар иств а.

10.3.1. Проект порядку денного Загальних збор1в попередньо затверджусться Дирекщею, а в
раз 1 скликання позачергових Загальних збор 1в на вимогу акцюнер 1в у випадках, передбачених
-инним законодавством УкраТни. - акцюнерами. яю цього вимагають.
Ю.3.1.1. Д о порядку денного р!чних загальних збор1в обов'язково вносяться питания про
затвердження р!чного зелу Товариства. про ро зпод т прибутку I збитюв Товариства (з
урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством УкраТни), про прийняття р1шення за
-зслщ ками розгляду звл у Дирекци, зелу Рев13шноТ комгсГТ;
Ю.3.1.2. До порядку денного р1чних Загальних збор 1в не р1дше ж ж один раз на три роки
обов’язково вносяться питания про обрання члеже ДирекцИ (у т.ч. про затвердження умов
-.•втьно-правових або трудових договор)в. що укладатимуться з членами Дирекци.
зстановлення розм!ру Тх винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання
«/втьно-правових договор!в з членами Дирекци) та про прийняття р1шення про припинення
■озноважень члежв Дирекци. за винятком випадюв передбачених чинним законодавством
УкраТни.
'0.3.2. Письмове повщомлення про проведения Загальних збор!В (складене згщно д1ючого
законодавства УкраТни) та проект порядку денного надсилаеться кожному акцюнеру.
зазначеному в перел1ку акцюнер1в, складеному в порядку, встановленому чинним
законодавством УкраТни. на дату, визначену Д ирещ ею , а в раз! скликання позачергових
Загальних збор!в на вимогу акцюнер1в у випадках, передбачених чинним законодавством
УкраТни, - акцюнерами, яю цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття
рйшення про проведения Загальних збор1в I не може бути встановленою ражше, ж ж за 60 дж в
до дати проведения Загальних збор1в
'0.3.3. Письмове повщомлення (складене згщно чинного законодавства УкраТни)
про
проведения Загальних збор1в та проект порядку денного надсилаеться акцюнерам
■ерсонально поштою простим листом, у строк не т з ж ш е ж ж за 30 дж в до дати Тх проведения
особою, яка скликае Загальж збори.
‘ 0.3.4. Товариство не т з ж ш е ж ж за 30 дж в до дати проведения загальних збор!в публ 1куе в
офщмному друкованому орган! та розмщуе на власжй веб-сторжц! в мереж! 1нтернет
повщомлення про проведения Загальних збор1в (складене згщно д 1Ючого законодавства
УкраТни, кр!м п р о е к т р1шень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку.

10.4. Д окум енти. яю над аю ться акц!онсрам . та докум енти. з яким и акц!онери м ожуть
ознайом итися п!д час Ы дготовки д о З агальних з6ор!в.
10.4.1. Вщ дати надюлання повщомлення про проведения Загальних збор1в до дати
проведения Загальних збор1в Товариство надае акцюнерам можливють ознайомитися з
документами, необхщними для прийняття р!шень з питань порядку денного, та з проектом
(проектами) р1шення з питань порядку денного за мюцезнаходженням Товариства у робоч! дж,
у робочий час.
10.4.2. В день проведения Загапьних збор1в документи, необхщж для прийняття р1шень з
питань порядку денного, та проект (проекти) р1шення з питань порядку денного Товариство
надае акцюнерам у мющ проведения Загальних збор1в.
10.4.3. Пюля надюлання акцюнерам повщомлення про проведения Загальних збор1в
Товариство не мае права вносити змжи до докуменлв. наданих акцюнерам або з якими вони
мали можлив!Сть ознайомитися, кр1м зм1н до зазначених д о к у м е н т у зв'язку 13 змшами в
порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому раз! змЫи вносяться не
т з ж ш е ж ж за 10 дж в до дати проведения Загальних збор1в, а щодо кандидате до складу
оргажв Товариства - не т з ж ш е ж ж за чотири д ж до дати проведения Загальних збор1в.
10.5. П ропозици д о проекту по ряд ку д е н н о го З ага льн и х зб о р !в . с п о а б повщ ом лення
акц1онор!в пр о зм ш и у проект! п о р я д ку д о н н о го З агальних з б о р !в .
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10.5.1. Кожний акцюнер мае право внести пропозиц|Т щодо питань, включених до проекту
порядку денного Загальних збор1в (у т.ч. щодо нових кандидатов до складу оргажв Товариства.
юльюсть яких не може перевищувати юльюсного складу кожного з оргажв). ПропозицГГ
вносяться не т з ж ш е ж ж за 20 дж в до проведения Загальних збор1в, а щодо к а н д и д а т до
складу оргажв Товариства - не т зж ш е ж ж за а'м дж в до дати проведения Загальних збор 1в.
10.5.2. Пропозищя до проекту порядку денного Загальних збор1в подасться в письмовм форм!
13 зазначенням пр 1звища (найменування) акцюнера. який И вносить, юлькосл, типу та/або
класу належиих йому акцм, змюту пропозицн до питания та/або проекту р в е н и я (а також
юлькост!, типу та/або класу акцм. що належать кандидату, який пропонуеться цим акцюнером
до складу оргажв Товариства). У раз! подання акцюнером пропозицГГ до проекту порядку
денного Загальних збор1в щодо дострокового припинення повноважень голови колепального
виконавчого органу (особи, яка здшснюе повноваження однооабного викоиавчого органу)
одночасно обов'язково подасться прэпозиц1я щодо кандидатури для обрання голови
колепального виконавчого органу Товариства (особи, яка здмснюе повноваження
однооабного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здмсиюватиме його
повноваження.
10.5.3. Дирекщя. а в раз! скликання позачергових Загальних збор!В на вимогу акцюнер1в у
випадках. передбачених чинним законодавством УкраТни. - акцюнери. яю цього вимагають.
приймають рш ення про включения пропозицм до проекту порядку денного та затверджують
порядок денний не т зж ш е ж ж за 15 дж в до дати проведения Загальних збор1в. а щодо
к а н д и д а т до складу оргажв Товариства - не т зж ш е ж ж за чотири д ж до дати проведения
загальних збор!В.
10.5.4. Пропозицм акцюнер!8 (акцюнера). яю сукупно с впасииками 5 або б ть ш е вщсотю'в
простих акцм. тдлягаю ть обов'язковому включению до проекту порядку денного Загальних
збор 1в. У такому раз! р1шення Дирекци про включения питания до проекту порядку денного не
вимагаеться, а пропозиц!Я вважаеться включеною до порядку денного, якщо вона подана з
дотриманням вимог п.10.5.1 та п .10.5.2.
10.5.5. Р|шення про вщмову у включенж до проекту порядку денного Загальних збор1в
пропозицй акцюнера (акцюнер!В). яю сукупно с власниками 5 або б ть ш е вщсотюв простих
акцм може бути прийнято т т ь ки у разг
10.5.5.1. недотримання акционерами строку, встановленого п .10.5.1;
10.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.10.5.2.
Р|шення про вщмову у включенж до проекту порядку денного Загальних збор1в пропозици
акцюнера (акцюнер1в). яким напежить менше 5 в!ДСОтюв простих акцм може бути прийнято у
раз! неповноти даних, передбачених П .1 0 .5 .1 .-1 0 .5 .2 .. та з мш их пщстав, визначених Статутом
Товариства.
10.5.6. Мотивоване р1шення про вщмову у включенж пропозицй до проекту порядку денного
Загальних збор1в надсилаеться Дирекщею акцюнеру протягом трьох дж в з моменту його
прийняття.
10.5.7. У раз! внесения зм м до проекту порядку денного Загальних збор1в Товариство не
т з ж ш е Н1ж за 10 дж в до дати проведения загальних збор1в надсилае акцюиерам
повщомлення з проектом порядку денного персонально поштою простим листом.
10.5.8. Повщомлення про змжи у порядку денному Загальних збор1в не т з ж ш е ж ж за 10 д н :в
до дати проведения Загальних збор!В публ!куеться в офщмному друкованому орган! та
розм!щуе на власнм веб-сторЫщ в мереж! Ытернет.
10.6. П о рядок провед ения З агальних збор!в.
10.6.1. Порядок проведения Загальних збор!в естановлюеться цим Статутом. р1шенням
Загальних збор!В та чинним законодавством УкраТни.
10.6.2. Головуе на Загальних зборах особа, уповноважена (призначена) Дирекщею.
Головуючий на Загальних зборах керуе роботою Загальних збор1в. оголошуе про
вщкриття Загальних збор1в та завершения тх роботи, вдповщ ае за пщтримання порядку п'ю
час п р о в е д е н и я Загальних збор1в та контролюе д о т р и м а н н я регламенту Загальних збор1в,
оголошуе питания порядку денного I надае спово учасникам Загапьних збор1в, дае пояснения з
питань, пов'язаних 13 проведениям Загальних збор 1в, ставить на голосування проекти рниень з
питань порядку денного та оголошуе тдеумки голосування. е п ть н о з секретарем Загальних
з б о р 1В тдписуе п р о т о к о л Загальних збор1в.
10.6.3. Перед початком Загальних збор1в акцюнери (Тх представники) проходять реестрац!Ю.
Реестрац1я а к ц ю н е р !В О'х представниюв) проводиться на тдетав! перел^ку а кцю н ер1 в. яю мають
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право на участь у Загальних зборах. складеного в порядку, передбаченому чинним
законодавством УкраТни, 13 зазначенням юлькосл голоав кожного акцюнера.
10.6.4. Реестрашю акцюнер1в (Гх представниюв) проводить реестрацмна комкая, яка
призначасться Дирекц1ею. а в раз 1 скликання позачергових Загальних збор1в на вимогу
акц1онер1В у випадках. передбачених чинним законодавством УкраТни, - акцюнерами, яю цього
вимагають.
10.6.5. Перелж акц1онер1в. яю зарееструвалися для учасл у Загальних зборах, пщписуе голова
реестрацмноТ комюи, який обираеться простою бшьшютю голоав ГГ члежв до початку
проведения реестрацГТ. Першик акцюнер1в. яю зарееструвалися для учасл у Загальних зборах.
додасться до протокопу Загальних збор1в.
10.6.6. Акцюнери (акцюнер), яю на дату складення перел!ку акцюнер1в, яю мають право на
участь у Загапьних зборах. сукупно е власниками 10 I б т ь ш е вщсотюв простих акцМ, а також
Нацюнальна комю!я з цЫних паперш та фондового ринку можуть призначати своТх
представниюв для нагляду за реестращею акцюнер 1в, проведениям Загальних збор^в,
голосуванням та тдбиттям його пщсумив. Про призначення таких представниюв Товариство
повщомляетъся письмово до початку реестраци акцюнер1в.
10.7. К во рум (пр авом очн !сть) З ага льн и х зб ор!в
10.7.1. Наявнють кворуму Загальних збор1в визначаеться реестрацшною ком1с1ею на момент
заюнчення реестраци акцюнер1в для учасл у Загальних зборах.
10.7.2. Загальж збори мають кворум за умови реестраци для учасл у них акцюнер!в, яю
сукупно е впасниками б т ь ш як 50 вщсотюв голосуючих акц1й. Загальж збори Товариства
визнаються правомочними лише за наявност! кворуму.
10.8. П о ря док прийняття р!ш ень Загальним и зборами
10.8.1. Одна голосуюча акц!я надае акцюнеру один голос для вир!шення кожного з питань.
винесених на голосування на Загальних зборах. кр1м проведения кумулятивного голосування.
При кумулятивному голосуванж загальна к1льк1сть голос1в акц1онера помножуеться на юпьк 1сть
чпежв органу Товариства. що обираються, а акщонер мае право в1ддати вс 1 пщраховаж таким
чином гопоси за одного кандидата або розподтити Тх М1Ж юлькома кандидатами.
10.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акцюнери - власники простих акщй
Товариства, яю волод!Ють акц1ями на дату складення п е р е тку акцюнер1в, яю мають право на
участь у Загальних зборах
10.8.3. Акцюнер, який не зарееструвався для учасп у Загальних зборах. не мае права брати
участь у Загальних зборах та голосувати на них.
10.8.4. Р|шення Загальних збор1в з питания, винесеного на голосування, приймаеться простою
б!пьш 1стю гопосш акц1онер1В. як1 зарееструвапися для учаоп у Загальних зборах та е
впасниками голосуючих з цього питания акцм, кр1м випадюв. передбачених у п.10.8.5..
п.10.8.6, п. 10.8.7. Статуту.
10.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, яю набрали найбтьш у
юльк!сть голоав акц 10нер 1в пор!вняно з 1ншими кандидатами.
10.8.6. Р|шення Загальних збор1в з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 - 10.2.2.7 та
10.2.2.20 цього Статуту, приймаеться б т ь ш як трьома чвертями голоав акцюнер1в вщ
загальноТТх юлькост!.
10.8.7. Загальж збори не можуть приймати р)шення з питань, не включених до порядку
денного, кр!м питань змши черговосл розгляду питань порядку денного та оголошення
перерви у ход| Загальних збор1в до наступного дня. Загапьж збори пщ час Тх проведения
можуть зм!нювати чергов1Сть розгляду питань порядку денного за умови. що за решения про
зм м у черговосл розгляду питань порядку денного буде в1ддано не менше трьох чвертей
голоса акцюнер 1в, як! зарееструвалися для учасл у Загальних зборах.
10.8.8. На Загальних зборах голосування проводиться з уа х питань порядку денного,
винесених на голосування.
10.9. Перерва на З агальних зборах.
10.9.1. У ход| Загальних збор1в може бути оголошено перерву до наступного дня. Р1шення про
огопошення перерви до наступного дня приймаеться простою бтьш ю тю гопоав акцюнер1в. яю
зарееструвалися для учасл в Загальних зборах та с власниками акцм. голосуючих принаймж
з одного питания, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реестрац!Я акцюнер1в (Гх
представниюв) наступного дня не проводиться.
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10.9.2. Юльюсть голоав акцюнер1в, яю зарееструвалися для участе в Загальних зборах,
визначасться на п!дстав1 даних реестрацй лершого дня.
10.9.3. Шсля перерви Загальж збори проводяться в тому самому мющ. що зазначене в
повщомленж про проведения Загальних збор1в.
10.9.4. Юльюсть перерв у ход| проведения Загальних збор1в не може перевищувати трьох.
10.10. С п о а б го ло сування
10.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з
використанням бюлетежв для голосування (кр<м Загальних збор1в акцюнер1в шляхом заочного
голосування (опитування).
10.10.2. Отримання акцюнерами (гх представниками) бюлетежв для голосування
пщтверджуеться пщписами учасниюв Загальних збор1в у перел1ку акцюнер1в. яю
зарееструвалися для участе у Загальних зборах.
10.10.3. Форма I текст бюлетеня (бюлетежв) для голосування затверджуються Дирекщею не
т з ж ш е ж ж за 10 дж в до дати проведения Загальних збор 1В, щодо обрання кандидате в до
складу оргажв Товариства - не т з ж ш е ж ж за чотири д ж до дати проведения Загальних
з б о р 1В, а в раз 1 скликання п о з а ч е р го з и х Загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадках,
передбачених чинним законодавством УкраТни, - акцюнерами, яю цього вимагають.
10.10.4. Акцюнери мають право до проведения загальних збор1в ознайомитись з формою
бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.10.4. цього Статуту.
10.11. Л |чильна к о м ю я
10.11.1. Пщрахунок голоав на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування,
тдрахунку голоав та шших питань, пов'язаних 13 забезпеченням проведения голосування на
Загальних зборах, надае л 1чильна комюя, яка обираеться Загальними зборами.
10.11.2 Ктью'сний склад лгчильно'Г комюГГ не може бути меншим ж ж три особи. До складу
Л1чильноТ комюГ не можуть включатися особи, яю входять або е кандидатами до складу
оргажв Товариства.
1 0 .1 1 .3 . До обрання Л 1чи пьн оТ комюГГ п щ р а х у н о к голоав на Загальних зборах. роз'яснення
щодо порядку голосування. тдрахунку голоав та з Ыших питань. пов'язаних 13 забезпеченням
п р о в е д е н и я голосування на Загальних зборах. надас реестрацжна комю я, яка формуеться
Дирекц1сю (в раз 1 скликання позачергозих Загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадках,
передбачених чинним законодавством УкраТни. - акцюнери, яю цього вимагають. формують
тимчасову л 1чильну комюю).
10.11.4. Дирекщ'я (у раз 1 скликання позачергових Загальних збор1в на вимогу акцюнер!в у
випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни) зобов'язана визначити першим
питаниям порядку денного Загальних збор1в Товариства питания про обрання л^чильнот
комюГГ.
10.12. П ротокол пр о пщ сум ки го ло сування
10.12.1. За тдсум кам и голосування складаеться протокол, що пщписуеться вама членами
лгчильноТ комюТ Товариства. яю брали участь у тдрахунку голоав.
У протокол! про пщсумки голосування зазначаються дата проведения голосування, питания,
винесене на голосування. р!шення I юльюсть голоав "за", "проти" I "утримався" щодо кожного
проекту р1шення з кожного питания порядку денного, винесеного на голосування. юльюсть
голоав акц 10нер 18. яю не брали участе у голосуванж. юльюсть голоав акцюнер 1в за
бюлетенями, визнаними недмсними. У протокол! про пщсумки кумулятивного голосування
зазначаються: дата проведения голосування; юльюсть голосов, отриманих кожним кандидатом
у члени органу Товариства; юльюсть голоав акцюнер 1в, яю не брали участе у голосуванж;
юльюсть голоав акцюнер1в за бюлетенями. визнаними нед|йсними.
10.12.2. Р ш ення Загальних збор 18 вважаеться прийнятим з моменту складення протоколу про
пщсумки голосування.
10.12.3. Пщсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. пщ час яких проводилося
голосування. Пюля закриття Загальних збор1в пщсумки голосування доводяться до вщома
акцюнер!в протягом 10 робочих дж в шляхом надання протоколу про пщсумки голосування для
ознайомлення в порядку, передбаченому п. 10.4 цього Статуту.
10.12.4. Протокол про пщсумки голосування додаеться до протоколу Загальних збор1в.
10.12.5. Пюля складення протоколу про пщсумки голосування бюлетеж для голосування
опечатуються л1чильною комгаею та збер1гаються у Товариств! протягом строку його
д1яльносте, але не б т ь ш е чотирьох роюв.
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10.13. П ротокол З ага л ь н и х збор |в
10.13.1. Протокол Загальних збор1в складаеться протягом 10 дн1в з моменту з а о » — =
Загальних збор1в та пщписуеться головуючим I секретарем Загальних збор!В.
10.13.2. Секретар Загальних збор1в призначаеться Д и р е щ е ю Товариства, а в р з : с с м э + с
лозачергових Загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадках. передбачек/х » / ■ « «
законодавством УкраТни, - акцюнерами, яю иього вимагають.
10.13.3. До протоколу Загальних збор!8 заносяться вщомосп, передбачен! > •/.-> «
законодавством УкраТни.
10.13.4. Протокол Загальних збор1в. пщписаний го л о в у ю ч и м та секретарем Загальних збор в
П1д ш и в а с т ь с я , с к р т л ю е т ь с я п е ч а т к о ю Товариства та л я п и с о м Генерального директора.
10.13.5. Генеральний директор Товариства мае право оформляти витяги з протокол е
Загальних збор1в. яю засвщчуються його пщписом та печаткою Товариства.
10.14. Позачергов! З агальн! збори
10.14.1. Позачергов! Загапьы збори скликаються Дирекц1ею:
10.14.1.1. з власноТ ЫМативи;
10.14.1.2. на вимогу Рев13шноТ комюп;
10.14.1.3. на вимогу акцюнер^в (акцюнера). яю на день подання вимоги сукупно е власниками
10 I б т ы и е В1Дсотюв простих акцм Товариства;
10.14.1.4. 8 жш их випадках. встановлених чинним законодавством УкраТни або Статутом
Товариства.
10.14.2. У випадку скликання лозачергових Загальних збор!в з власноТ Ы Уативи Дирекци Тх
скликання та проведения (у т.ч. компетенц1я, порядок скликання та проведения, визначення
кворуму, порядок прийняття р1шень, споспб голосування) здмснюеться вщпов1дно до п.п. 10.1.
-1 0 .1 3 цього Статуту.
10.14.3. Якщо цього вимагають жтереси Товариства, Дирекц1я при прийнягп рш ення про
скликання лозачергових Загальних збор1в може встановити, що повщомлення про скликання
лозачергових Загальних збор1в здмснюватиметься не П1зн1ше ж ж за 15 д ж в до дати Тх
проведения в порядку, вщповщно до п. 10.3.2 - 10.3.5. Статуту. У такому раз! Дирекц1я
затверджус порядок денний.
10.14.4. Дирекция не може прийняти рш ення. зазначене в п.10.14.3 Статуту Товариства. якщо
порядок денний лозачергових Загальних збор1в включае питания про обрання члежв ДирекцГТ.
10.14.5. Вимога про скликання лозачергових Загальних збор 18 подасться в письмовм форМ1
ДирекцГТ Товариства на адресу за мюцезнэходженням Товариства |'з зазначенням органу
Товариства або пр1звищ (найменувань) акцюнер1з, яга вимагають скликання лозачергових
Загальних збор1в, пщетав для скликання та порядку денного. У раз! скликання лозачергових
Загальних збор1в з Ыодативи акцюнер1в вимога повинна також м!стити Ыформацно про
юльюсть. тип I клас належних акцюнерам акцм та бути пщписаною вс1ма акцюнерами. яю ГГ
подають.
Якщо порядком денним позачергових Загальних збор1в передбачено питания
дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов’язково
подаеться пропозиц1я щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства,
або для призначення особи, яка тимчасово здменюватиме його повноваження.
10.14.6. Дирекц!я лриймае рш ення про скликання позачергових Загальних збор1в або про
вщмову в такому скликанж протягом 10 дж в з моменту отримання вимоги про Тх скликання.
10.14.7. Р ш ення про вщмову у скликанж' позачергових Загальних збор1в може бути прийнято
т т ь ки у разк
10.14.7.1. якщо акцюнери на дату подання вимоги не е власниками передбаченоТ п.10.14.1.4
Статуту Товариства юлькосл простих акцм Товариства;
10.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.10.14.5 Статуту Товариства.
10.14.8. Рш ення ДирекцГТ про скликання позачергових Загальних збор1в або мотивоване
рш ення про вщмову у скликэнж надаеться вщповгдному органу Товариства або акцюнерам.
яю вимагають Тх скликання. не т зж ш е Н1ж за три д ж з моменту його прийняття.
Дирекщя не мае права вносити змши до порядку денного Загальних збор1в, що м1ститься
у вимоз! про скликання позачергових Загальних зборш, кр^м включения до порядку денного
нових питань або п р о е к т ршень.
Р ш ення ДирекцГТ про вадмову у скликанж позачергових Загальних збор1в акц!онер|'в
може бути оскаржено акцюнерами д о суду.
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10.14.9. Позачергов! Загальж збори мають бути проведен! протягом 45 дж в з дати подання
вимоги про Тх скликання.
10.14.10. У раз! якщо протягом строку, встановпеного п.10.14.6 Статуту Товариства, Дирекц!Я
не прийняла рш ення про скликання позачергових Загальних збор!в, таи збори можуть бути
скликан! акцюнерами, яю цього вимагають. Акцюнери, яю скликають позачергов! Загальж
збори Товариства, не т з н ш е ж ж за 30 дж в до дати проведения позачергових Загальних
збор1В публ1кують в офщЮному друкованому орган! повщомлення про проведения
позачергових Загальних збор1в Товариства. Повщомлення про проведения позачергових
Загальних збор!в на вимогу акцюнер1в повинне мютити даж, передбачеж чинним
законодавством УкраГни. а також адресу, на яку акцюнери можуть нздсилати пропозицГГ до
проекту порядку денного позачергових Загальних збор1в. Повщомлення про проведения
позачергових Загальних збор1в затверджусться акцюнерами, яю скликають позачергов!
Ззгэльж збори.
10.14.11. У раз! скликання Загальних збор!в акцюнерами повщомлення про це та шин
матер1али розсилаються вс1м акцюнерам Товариства особою, яка веде обл!к прав власност!
на акцГГ Товариства.
11. ДИРЕКЩ Я ТОВАРИСТВА
11.1. Засади д1яльност1 Д ир екци .
11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здшснюе управлшня поточною Д1яльнютю
Товариства, с Дирекц1я (колепальний виконавчий орган).
11.1.2. Юльюсний склад ДирекцГГ визначаеться Загальними Зборами.
11.1.3. Дирекщя пщзвпна Загальним зборам, оргажзовуе виконання Тх р1шень.
11.1.4. Членом Дирекци може бути будь-яка ф1зична особа, яка мае ловну дюздзтнють, не е
членом Рев131йноТ комюГГ та вщповщзе жш им вимогам чинного законодавства УкраТни.
11.1.5. Генеральний директор та члени Дирекци обираються (призначаються) Загальними
Зборами на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Генерального
директора та члежв Дирекци продовжуються до дня проведения найближчих Загальних
збор!В. Загальж збори вправ! прийняти р1шення щодо дострокового припинення (вщкпикання)
повноважень Генерального директора та (або) члежв Дирекци Товариства. таке припинення
(вщкпикання) здшснюеться в порядку передбаченому чинним законодавством УкраТни та
трудовим договором, що ухлздений з Генеральним директором та (або) членом ДирекцГГ
Товариства.
11.1.6. Трудовий догов 1р, що укладзеться з кожним членом Дирекци тэ Генеральним
директором, вщ |'мен1 Товариства пщписуе особа, уповноважена на те Загальними Зборами.
Умови пращ Генерапьного директора та члежв Дирекци встановлюються та затверджуються
Загальними зборами.
11.2. Ком петенц!я ДирекцГГ.
До компетенци ДирекцГГ належить вир1шення вс!х питань. пов'язаних з кертництвом поточною
д|яльжстю Товариства, кр1м питань. що належать до виключно'Г компетенци Загальних Збор 1в,
в тому числ!:
11.2.1. Формування поточних план 1в д 1яльност! Товариства та заход1в. необх'щних для Тх
виконання;
11.2.2. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного
договору, забезпечення виконання Товариством обов'язюв, взятих на себе згщно з умовами
колективного договору;
11.2.3. Оргажзац!я ведения б ухгалтерского та податкового обл1ку та зв^но сп Товариства.
оргажзашя документооб!гу як в сзмому Товариств!, так I в його вщносинах з 1ншими
юридичними та ф 1зичними особами, призначення головуючого на загальних зборах акцюнер1в;
11.2.4. Розпорядження майном Товариства, включаючи грошов! кошти, з урахуванням
обмежень. встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством УкраТни;
11.2.5. Утворення пщроздт1в. необхщних для виконання ц т е й та завдзнь Товариства;
створення та припинення (закриття) ф1л1й. представництв та 1ншях вщокремлених
(структурних) пщрозд!Л 1в Товариства, затвердження положень про фтГГ, представництва та
1НШ1 вщокремлен! (структурно пщ роздти Товариства;
11.2.6. Зд!йснення Товариством внесюв до статутних кап1тал1В юридичних оаб . затвердження
статут1В (|нших установчих документ!в) доч1рн!х п1дприс?иств (товариств) та Ыших юридичних
ос!б. частками (акщями, паями) у статутному кап1тап! яких волод!С Товзриство; придбання
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Товариством часток (акцш, паТв) у статутному капггал! шших юридичних оа б (з
обмежень, встановлемих чинним законодавством УкраТни та цим Статутом):
11.2.7. Прийняття р1шень по питаниях, яю статутами доч!ржх педприемств, положен-ф тм та представиицтва визначеж як таю. що потребують узгодження 13 З а о : =- ^ - : ^
(Власником) або належать до виключноТ компетенци Засновника (Власника), крч.* -VI
Статутом Товариства веднесеж до виключноТ компетенцГТ Загальних збор1в Товариства:
11.2.8. Подання Загальним зборам пропозицш з питань д 1яльност 1 Товариства;
11.2.9. Ознайомлення з висновками та матер1алами перев1рок Рев1зшнот ком1сЙ Товарис'аа
11.2.10. Вирш ення шших питань, що пов’язаж з управлшням поточною д1яльжстю Товару— -з
I веднесеж до компетенцГТ виконавчого органу чинним законодавством УкраТни, Статутом
внутрйш ш и документами Товариства, а також питань. яю не входять в компетенцию та
Загальних збор1в.
11.2.11. Прийняття рш ення про проведения р1чних (чергових) та позачергових Загальних
збор1в, затвердження ловедомлення про проведения Загальних збор1в. подготовка проекту
порядку денного, порядку денного. проеюТв рш ень Загальних збор!В та зразку бюлетеня,
прийняття рш ення про дату Тх проведения та про включения пропозицш до проекту порядку
денного, кр|'м випадюв скликання акцюнерами позачергових Загальних збор1в;
11.2.12. Визначення дати складення перел!ку акцюнер!в. яю мають бути поведомлеж про
проведения Загальних збор!в. та дати складення перел1ку акцюнер1в, яю мають право на
участь у Загапьних зборах ведповедно до Статуту Товариства; поведомлення акцюнер!В про
проведения Загальних збор!В у порядку, передбаченому Статутом I чинним законодавством
Укратни;
11.2.13. Призначення ресстрац!йноТ ком 1сГТ для реестрацй акцюнер1в. що беруть участь у
Загальних зборах. призначення секретаря Загальних збор1в, призначення головуючого на
Загальних зборах (кр!м випадюв скликання загальних збор1в акцюнерами. передбачених
чинним законодавством УкраТни);
11.2.14. Прийняття рш ення про обрання ощнювача (оцшювач1в) майна Товариства для
визначення ринковот вартосл майна у раз 1 його оцшки ведповедно до вимог Закону УкраГни
“Про аюдюнерж товариства" та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.
встановлення розм!ру оплати його послуг;
11.2.15. Прийняття рш ення про обрання (замшу) депозиторнот установи, яка надас
Товариству додатков! послуги. затвердження умов договору, що укладатиметься э нею,
встановлення розм1ру оплати ТГ послуг;
11.2.16. Вирш ення шших питань, що не с виключною компетенцию Загальних збор!в
Товариства. передбачених чинним законодавством Украши.
11.3. Зас1дання Д ирекци та прийняття р ш е н ь ДирекцГГ.
11.3.1. Заседания ДирекцГГ проводяться по М1р1 необхедносл, але не редше одного разу на
квартал. Заседания ДирекцГГ скликаються Генеральним директором самостшно або на вимогу
будь-кого з члежв Дирекци. Кожен член Дирекци мае право вимагати проведения заседания
Дирекци та вносити питания до порядку денного заседания.
11.3.2.Генеральний директор самостшно визначае дату. час. мюце та порядок денний
заседания Дирекци. У випадку скликання заседания Дирекци на вимогу члена Дирекци
Генеральний директор зобов’язаний призначити заседания Дирекци у термш, у мюц| I з
порядком денним. яю зазначеж у вимоз! члена Дирекци.
11.3.3. Голова Рев131йноТ комюн мае право за запитом отримувати шформац1ю про порядок
денний, дату, час > мюце проведения заседания ДирекцГГ. Голова та члени Рев13шноГ комюГ
мають право бути присутжми на заседаниях Дирекци з правом дорадчого голосу.
11.3.4. Заседания Дирекци веде Генеральний Директор, а в раз! його ведсутнооп - шший член
Дирекци, уповноважений Дирекци.
11.3.5. Заседания Дирекци е правомочиям, якщо на ньому присутж не менше половини члежв
Дирекци. Кожен член Дирекци мае лед час проведения заседань Дирекци один голос.
11.3.6. Ус! питания, що веднесеж до компетенцГТ ДирекцГГ. виршуються колепально. Рш ення
Дирекци приймаються простою б ты ш стю голоав його члежв. яю присутж на його заседанж.
При однаковш юлькосп голосю голос Генерального директора е виршальним.
11.3.7. У випадку, коли ведомо, що один 13 члежв Дирекци не може бути присутнш на його
заседанж з поважних причин (ведрядження, ведпустка тощо), вш мае право достроково в
письмовш форМ1 проголосувати з питань. винесених на розгляд Дирекци. Результат
письмового голосування тако'Г особи обов'язково
враховусться при встановленж
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правомочности засщання ДирекцГГ I при пщведенж пщсумюв голосування та додаеться до
протоколу засщання ДирекцГГ.
11.3.8. Питания, що розглядаються на кожному засщ анж Дирекци. заносяться д о протоколу.
Правильжстъ I точжсть викладення у протокол! питань. розглянутих на эас!данн1 ДирекцГГ, та
результати голосування по цих питаниях затверджуються пщписом головуючого на засщанж
ДирекцГГ.
11.3.9. Орган 1зац 1Ю роботи по ведению протоколе засщань ДирекцГГ здшснюс уповноважена
Дирекщею особа. Генеральний директор або особа що виконуе його обов'язки мае право
оформляти витяги з протокол 1В засщання ДирекцГГ. яю засвщчуються його пщписом та
печаткою Товариства.
11.4. Генеральний ди р екто р Т ов ар иств а.
11.4.1. Генерапьний директор обирасться Загальними Зборами на строк 3 (три) роки. Загальж
Збори вправ! прийняти р!шення щодо дострокового припинення (вщкпикання) повноважень
Генерального директора Товариства. таке припинення (вщкликання) здшснюеться в порядку
передбаченому чинним законодавством УкраГни та трудовим договором, що укладений з
Генеральним директором.
11.4.2. Генеральний директор оргажзовуе роботу Дирекци. скликас засщання ДирекцГГ та
забезпечус ведения протокол!в засщань ДирекцГГ.
11.4.3. Генеральний директор на вимогу оргажв та посадових о а б Товариства зобов'язаний
надавати можливютъ ознайомитися з шформащею про д1яльжстъ Товариства в межах,
встановлених чинним законодавством УкраГни. Статутом та внутрш ж м и положениями
Товариства.
11.4.4. У раз 1 тимчасовоТ неможливосп виконання Генеральним директором своТх
повноважень. його повноваження за ршюнням ДирекцГГ тимчасово виконуе (здженюе) один «з
члежв ДирекцГГ.
11.5. П овноваж ення Генерального директора Товариства.
11.5.1. Генеральний директор Товариства мае право:
11.5.1.1. Д|яти без дов1реносп вщ 1меж Товариства. представляти Товариство без дов 1реносл
у вщносинах з уа'ма без винятку органами державно'Г влади та м1сцевого самоврядування.
пщприемствами. установами. оргажзац!ями в а х форм власносп. а також у вщносинах з
ф 1зичними та юридичними особами.
11.5.1.2. Вчиняти вщ 1меж Товариства правочини та укладати (пщписувати) вщ 1меж
Товариства будь-яю договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змюту та суми до го во ^в
(правочижв, угод), яю встановлен! цим Статутом та внутр|‘шн 1ми документами Товариства.
71.5.1.3. 3 урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та 8нутр 1шжми документами
Товариства. виступати розпорядником кош пв та майна Товариства.
11.5.1.4. Видавати дов1реност1 на право вчинення дгй I представництво вщ 1меж Товариства.
11.5.1.5. Приймати на роботу та звтьняти прац 1вниюв Товариства. застосовувати до них
заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенци, права I
вЩповщальжстъ пращвнию'в Товариства: приймати будь-яю 1НШ1 кадров! р!шення (в тому числ!
стосовно переведения) щодо пращвниюв Товариства: укладати вщ 1мен1 Товариства трудов!
договори з кер 1вниками ф м й та представництв.
11.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах свое! компетенци. встановлювати
виутр1ШН1й режим роботи в Товариств!, давати вказ1вки, що е обов'язковими до виконання
вам а пщрозд 1лами та штатними прац1вниками Товариства, а також кер1вниками ф1п1й та
представництв.
11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (па'Гв. акц!й) у
статутногиу капнап! 1нших юридичних ос1б вщ 1меж Товариства приймати участь в органах
управлшня таких юридичних ос!б (у т.ч. у вищих органах управлшня), вщ 1меж Товариства
голосувати (приймати участь у голосуванж) щодо питань. яю розглядаються органами
управл1ння таких юридичних оа б (у т.ч. щодо питань про затвердження статупв таких
юридичних оаб). вщ 1меж Товариства пщписувати статути таких юридичних оаб, а також
пщписувати вщ 1меж Товариства заяви про вихщ 31 складу учасниюв таких юридичних оаб.
11.6.П рипинення п о вн о ва ж ен ь Генерального д и р екто ра та ч л е ж в ДирекцГГ
11.6.1. Повноваження Генерального директора та члежв Дирекцй лрипиняються за р!шенням
Загальних збор1в, з одночасним прийняттям р1шення про призначення Генерапьного
директора або особи, яка тимчасово зд1йснюватиме його повноваження.
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11.6.2. Загальж збори можуть в будь-який час та з будь-яких пщстав прийняти р!шення про
припинення (вщкликання) повноважень Генерального директора та (або) будь-якого члена
ДирекцГТ.
12. РЕВ131ЙНА КОМ1С1Я.
12.1. Засади д!яльност1 Рев131ЙноТ ком1Сй.
12.1.1. Для проведения лерев1рки фмансово-господарськоТ д 1яльносл Товариства Загальж
збори обирають Рев131йну ког.йс^ю. КТльюсний склад Рев131йноТ комюп становить 3 (три) члени, у
т.ч. Голова Рев131йноТ комюп.
12.1.2. Голова та члени Рев13жноТ комюТ обираються Загальними зборами виключно шляхом
кумулятивного голосування з числа ф13ичних оаб, яй мають ц и в ть н у д1ездатжсть та/або з
числа юридичних оаб-акцю нер 1в. на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку
повноваження Голови та члежв Рев131йноТ комюТ продовжуються до дня проведения
найближчих Загальних збор1в.
12.1.3. Не можуть бути членами Рев13шноТ комюТ:
12.1.3.1. члени НаглядовоТ ради;
12.1.3.2. члени Дирекцн;
12.1.3.3. корлоративний секретар;
12.1.3.4. особа, яка не мае повноТ цивтьноТ' д|'ездатмосп;
12.3.5. члени жш их оргажв Товариства.
12.1.4. Члени Рев131йноТ ком!с1Т не можуть входити до складу Л1чипьноТ комюп Тооариства.
12.1.5. Права та обов'язки члежв Рев1з1йноТ комюТ, порядок прийняття нею р!шень
визначаються Положениям про Рев1зшну ком 1С1Ю та договором, що укладаеться з кожним
членом Рев131йноТ комюп, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства
УкраТни.
12.1.6. Рев 1зшна ком ю я мае право вносити пропозици до порядку денного Загальних збор1в та
вимагати скликання позачергових Загальних збор1в Члени Рев13шноТ комюп мають право бути
присутжми на Загальних зборах та брати участь в обговорены питань порядку денного з
правом дорадчого голосу.
12.1.7. Члени Рев131йноТ' комюп мають право брати участь у заеданиях Дирекци у випадках.
передбачених чинним законодавством УкраТни. цим Статутом або внутрш жм и положениями
Товариства.
12.1.8. Рев 1зшна комгая мае право залучати до проведения рев!31й та перев1рок зовжш жх
експерт1в (у т.ч. аудитор1В).
12.1.9. Рев131йна комю я жформуе Загальж збори про результати перев!рок фмансовогосподарськоТ д1яльност1 Товариства, складае та подае на затвердження Загальних збор!в
висновок з анал!30м фмансовоТ звггносп Товариства та дотримання Товариством чинного
законодавства УкраТни пщ час провадження фмансово-гослодарськоТ д1яльност1, доловщае
про результати зджснених нею рев1з1й та перев!рок Загальним зборам.
12.2. Псрев1рка (Ы нансово-господарськоТ д |я л ь н о ст! Т овар иства за результатами
Ф Ы а н со в о го року
12.2.1. Рев131йна ком ю я проводить переварку фмансово-господарськоТ д1яльносл Товариства
за результатами фЫансового року. Дирекщя забезпечуе членам Рев1змноТ комюТ доступ до
жформацГТ в межах, передбачених Положениям про Рев 1змну комю1ю.
12.2.2. За пщсумками перев1рки фжансово-господарськоТ д 1яльносл Товариства за
результатами фжансового року Рев1змна ком!С4Я готуе висновок. в якому метиться мформац1я
про пщтвердження достов!рност| та повноти даних фжансовоТ з в т ю с л за вЩповщний перюд
та про факти порушення чинного законодавства УкраТни пщ час провадження фмансовогосподарськоТ Д1Яльност1, а також встановленого порядку ведения бухгалтерського обл!ку та
подання звпносп.

12.3. С пещ альна перев!рка Ф ж а нсо во-го спод ар ськоТ д !я л ь и о с т 1 Товариства
12.3.1. Специальна перев1рка фжансово-господарськоТ д1яльносп Товариства проводиться за
його рахуиок Рев!Зжною комюею. Така перев!рка проводиться за Ущ ативою Рев1зжноТ комю'Т,
за рпиенням Загальних збор1в, Дирекци або на вимогу акцюнер1в (акцюнера), як! на момент
подання вимоги сукупно е власниками не менше ж ж 10 вщсотюв простих акц1й Товариства
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12.3.2. Слещальна перев1рка фжансово-господарсько'Г Д!яльносте Товариства може
проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцюнер!В (акцкжера), яю на момент подання
вимоги сукупно с власниками не менше нЬк 10 ведсотю'в простих акцгй Товариства.
12.4. Зас1дання та прийняття р!ш онь Ров1з1йною ком!с1сю.
12.4.1. Заседания РевЫйноТ комюи скликаються и Головою в раз! необхедносте, але не редше
одного разу на р«к. Будь-хто з члежв Рев!3!йнот комюТ або акцюнер (акцюнери), яю сукупно е
власниками не менше ж ж 10 ведсотюв простих акцм Товариства. мають право вимагати
проведения позачергового заседания Рев!31йноГ комюи, а Голова Рев131йноТ комюи зобов'язаний
в такому випадку скликати та провести таке заседания 13 запропонованим жщ1атором
скликання порядком денним.
12.4.2. Заседания Рев131йноТ комюи веде ТТ Голова.
12.4.3. Рев131йна комю я уповиоважена виршувати питания, веднесеж до и компетенци. якщо
на ГГзаседанж присутж не менше половини ч л е н т 'и складу.
12.4.4. У а питания, що веднесеж до компетенци Рев13ШН01 комюГГ, виршуються колепально.
Кожен член Рев131йноГ комюГГ мае один голос. Рш ення Рев1з1йноТ комюГГ приймаються простою
бтьш ю тю голоав 1Т члежв. яю присутж на И заседанж. При однаковж юлькосте голоав голос
Голови Рев131йноТ ком 1аТ е виршальним.
12.4.5. На заседанж Рев!31йноТ ком1сЙ ведеться протокол, який педписуе Голова Рев131йноГ
комюи.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМ1Н ДО СТАТУТУ
13.1. С п о а б та п о р я д о к внесения зм!н д о Статуту.
13.1.1.Внесения зм ж до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком. або
викладенням Статуту в новж редакци.
13.1.2. Внесения змж до Статуту Товариства е виключною компетенщсю Загальних збор1в
акц!Онер1В.
13.1.3. Рш ення Загальних збор!в з питания внесения зм ж д о Статуту Товариства приймасться
б т ь ш як трьома чвертями голоав акцюнер1в . яю зарееструвалися для участе в Загальних
зборах та е власниками голосуючих з цього питания акцж.
13.2. Д ерж авна реестращ я з м ж д о Статуту.
13.2.1. Змжи до Статуту Товариства педлягають державжй реестращГ у встаиовлеиому чинним
законодавством УкраГни порядку.
13.2.2. Змжи до Статуту Товариства набирають чинносте для третех оа б з дня Тх державно!
реестрацй, а у випадках. встановлеиих чинним законодавством Укражи, - з моменту
поведомлення органу, що здмснюе державну реестрац1ю, про таю зм(ни. Товариство та
акцюнери не мають права посилатися на ведсутнють державиоТ ресстрацГГ таких зм ж у
ведносинах 13 третеми особами, яю д1яли з урахуванням цих змж.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИД1ЛУ ТОВАРИСТВА
14.1. П щ стави пр и пи н ен ня Т ов ар иств а.
14.1.1. Товариство припиияеться в результате передач! усього свого майна, прав та обов'язюв
жш им педприемницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, присднання, по д ту,
перетворення) або в результат! Л1кведацм.
14.1.2. Д обровтьне припинення Товариства здшснюеться за рш енням Загальних збор1в у
порядку, передбаченому чинним законодавством УкраГни. 1нил пщстави (рш ення суду,
рш ення ведповедного органу державноГ влади тощо) та порядок припинення Товариства
визначаються чинним законодавством УкраГни.
14.1.3. Припинення Товариства в процеа ведновлення його платоспроможносте або
банкрутства встановлюеться чинним законодавством УкраГни.
14.2. З лиття. присднання. под1л. перетворення та в и д т Т о в а р и ств а .
14.2.1. Злиттям Товариства визнасться виникнення нового акцюнерного товаристваправонаступника з передачею йому згедно з передавальними актами вах прав та обов'язюв
Товариства та жших акцюнерних товариства. яю беруть участь у злитте з Товариством,
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одночасно з Тх припиненням. Товариство може брати участь у злитп лише з шшим
акцюнерним товариством. У раз! злиття Товариства у а його права та обов'язки переходять
до акцюнерного товариства-правонаступника. утвореного внаслщок злиття.
14.2.2. Приеднанням Товариства визнаеться припинення Товариства з передачею ним зпдно з
передавальням актом ус!х його прав та обов'язюв мшому акцюнерному товариствуправонаступнику. Товариство може приеднатися лише до шшого акцюнерного товариства. У
раз! присднання Товариства до шшого акцюнерного товариства до останнього переходять уа
права та обов'язки Товариства.
14.2.3. П о д то м Товариства визнаеться припинення Товариства з передачею уа'х його прав та
обов'язюв б т ь ш е ж ж одному новому акцюнерному товариству-правонаступнику згщно з
розподтьним балансом. Товариство може д ти ти ся лише на акцюнерн '1 товариства. У раз!
п о д т у Товариства уа його права I обов'язки переходять за розподтьним балансом (актом) у
вщповщних частках до кожного з нових акцюнерних товариств-правонаступнию'в. що утвореж
внаслщок цього подту.
14.2.4. Перетворенням Товариства визнаеться змша його оргажзацшно-правово'Г форми з
припиненням та передачею в а х його прав I обов'язюв пщприемницькому товариствуправонаступнику зпдно з передавальним актом. Товариство може перетворитися пише на
шше господарське товариство або виробничий кооператив. У раз 1 перетворення Товариства
до новоутвореного пщприемницького товариства-лравонаступника переходять у а права I
обов'язки Товариства. В а акцюнери Товариства (Гх правонаступники), акцм яких не були
викуплеж,
стають
засновниками
(учасниками)
пщприемницького
товариства
правонаступника. Така згода пщтверджуеться шляхом пщписання вама засновниками
(учасниками) або Тхжми уповноваженими особами установчих документ1в пщприемницького
товариства - правонаступника.
14.2.5. В и д том Товариства визнаеться створення одного чи к ть ко х акцюнерних товариств 13
передачею Йому (Гм) зпдно з розподтьним балансом частини прав та обов'язюв Товариства
без припинення Товариства. 3 Товариства може видтитися лише акцюнерне товариство. У
раз 1 в и д т у з Товариства одного або к ть ко х нових акцюнерних товариств до кожного з них
переходять за розподтьним балансом (актом) у в'щпоещних частках права I обов'язки
Товариства.
14.2.6. Злиття, присднання, п о д т , в и д т та перетворення Товариства здшснюються за
р 1шенням Загальних збор1в, а у випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни, за
р‘|шенням суду або в'щпоещних оргажв державно!' влади.
14.2.7. Чинним законодавством УкраТни може бути передбачено необхщнють одержання згоди
вщповщних оргажв державно'Г влади на припинення Товариства шляхом злиття або
приеднання.
14.2.8. Товариство не може одночасно здтсню вати злиття. приеднання, п о д т , в и д т та/або
перетворення.
14.2.9. На зборах учасниюв пщприемницького товариства-правонаступника кожний учасник
отрим уе
ю лькю ть
голос1В.
що
надаватим уться
йом у
акц!ями
(часткам и,
паями)
пщприемницького товариства-правонаступника, власником яких в1н може стати внаслщок
злиття, приеднання, по д ту, в и д т у або перетворення Товариства.
14.2.10. Злиття, под'т або перетворення Товариства вважаеться завершеним з дати внесения
до единого державного реестру юридичних оаб. ф 1зичних ос 1б-пщприемц 1в та громадських
формувань запису про припинення Товариства та про реестрэшю пщприемницького
товариства-правонаступника (товариств-правонаступниюв).
14.2.11. Приеднання Товариства до шшого акцюнерного товариства вважаеться завершеним з
дати внесения запису до единого державного реестру юридичних оа б юридичних оаб.
ф1зичних оаб-пщприсмц1в та громадських формувань та ф|'зичних оа б - пщприсмц 1в про
припинення Товариства.
14.2.12. В и д т з Товариства акцюнерного товариства вважаеться завершеним з дати внесения
до единого державного реестру юридичних оаб. ф 1зичних оаб-пщприемшв та громадських
формувань запису про створення акцюнерного товариства. що видтилося.
14.2.13. Реоргажзащя Товариства (злиття, приеднання, п о д т . видтення. перетворення)
проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством УкраТни, з урахуванням
особливостей по забезпеченню лравонаступництва щодо укладання договор1в страхування.
встановлених уповноваженим державним органом.
14.3. З ахист прав кред и то р|в пр и злитт!. п р и ед н а нж . п о д т !, пе ретворенн '1 або вид!Л 1
Т о в а р и ств а .
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14.3.1. Протягом 30 ДН1В з дати прийняття Загальними зборами рш ення про припинення
Товариства шляхом под1лу, перетворення. а також про вид'т, а в раз 1 припинення шляхом
зли ття або приеднання - з дати прийняття вщпов'щного рш ення Загальними зборами
останнього з акцюнерних товариств, що беруть участь у злитп або приеднанн!, Товариство
зобов'язане письмово повщомити про це кредитор1в Товариства I опубл1кувати 8 офодйному
друкованому орган! повщомлення про ухвалене решения. Товариство зобов'язане також
повщомити про прийняття такого рш ення кожну фондову б!ржу, на яюй воно пройшло
процедуру лютингу.
14.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства. яке припиняеться внаслщок злиття.
приеднання. по д ту, перетворення або з якого здМснюеться в и д т , не забезпечеы договорами
застави чи поруки, протягом 20 дн1в пюля надюлання йому повщомлення про припинення
Товариства може звернутися з письмовою вимогою про зджсиення на виб!р Товариства одшеТ
з таких Д1й:
14.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договор1в застави чи поруки;
14.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та
вщшкодуваиия збитмв, якщо (нше не лередбачено правочином м!ж Товариством та
кредитором.
14.3.3. У раз! якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2, цього Статуту, до
Товариства з письмовою вимогою. вважаеться, що вЫ не вимагас в!д Товариства вчинення
додаткових Д1й щодо зобов'язань перед ним.
14.4. П роцедура злиття. приеднання. под1лу, перетворення та в и д т у Т овариства.
14.4.1. Процедура злиття. приеднання, п о д ту, перетворення та в и д т у Товариства
здМснюеться в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраУни.
14.4.2. Пюля заюнчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення
(вщхилення) цих вимог комкия з припинення Товариства складае передавальний акт (у раз!
злиття, приеднання або перетворення) або розподтьний баланс (у раз! п о д т у або вид!лу),
яю мають М1стити положения про правонаступництво щодо в а х зобов'язань Товариства, що
припиняеться. стосовно вс^х його кредитор|'в та боржииюв, включаючи зобов’язання. яю
оспорюються сторонами.
14.4.3. Передавальний акт (розподтьний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у
випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни, - органом, який прийняв рш ення
про припинення Товариства.
14.4.4. Якщо розподтьний баланс або передавальний акт не дае можливосп визначити до
кого з правонаступниюв перейшло зобов'язаиня або чи залишилося за ним зобов'язаним
Товариство, з якого був здменений в и д т, правонаступники та товариство. з якого був
здшенений в и д т, несуть солщарну вщповщальнють за таким зобов'язаниям.
14.5. Л1кв1даи1я Т овариства.
14.5.1. Рш ення про лжещацио Товариства, обрання лжвщащйноТ комюи, затвердження
порядку та строюв лжвщацй (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензМ) кредиторов), а також
порядку ро зпо д ту мок акционерами майна, що залишилося пюля задоволення вимог
кредитор1в. вирш ую ть Загальж збори, якщо Ыше не лередбачено чинним законодавством
УкраТни.
14.5.2. 3 моменту обрання лжвщащйноУ комюп до неТ переходить повноваження Дирекци
Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суд|).
14.5.3. Лжвщат’йна комю 1Я розм!щуе у порядку, передбаченому чинним законодавством
УкраТни, повщомлення про лжвщац'но Товариства та про порядок I строки заяви кредиторами
вимог (претеизш), вживае необхщних заход1в щодо виявлення кредитор1в та деб|'тор!В та щодо
стягнення дебкорськоТ заборгованост! Товариства, складае лжвщацижий баланс, вживае
заходов щодо зияття Товариства з реестрацоТ <обл!ку) в органах держзвнот впади та мюцевого
самоврядування, в фондах со^ального страхуваиия тощо. ожиоае т ш и х заходов, необхЩних
для Л1квщацп Товариства.
14.5.4. Локвщацойний баланс, складений локощацойиою комосоею. пщпягае затоердженню
Загальними зборами.
14 5 5 Процедура локвщаци Товариства зд'1йсиюеться в порядку, передбаченому чинним
законодавством УкраТни. Л.квщац.я Товариства вважасться завершемою. а Тов а Р ^ тво т а к и ^
и » ^ п « н « п о с я . 3 дати внесения до единого державного реестру
V»
запасу про проведения державно! реестраци
припинення Товариства в результата укко
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14.6. Розпод1л майна Т овариства. що л т в щ у е т ь с я . м!ж кред иторам и та акцю нерам и
14.6.1. Вимоги (претензи) кредитор 1в до Товариства задовольняються з майна Товариства.
якщо жш е не передбачено чинним законодавством Укратни.
14.6.2. У раз 1 Л1кв 1дацм платослроможного Товариства вимоги його кредитор 1в та акцюнер1в
задовольняються у таюй черговосп:
14.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо вщшкодування шкоди, завдано!
калщтвом. Ышими ушкодженнями здоров'я або смертю. та вимоги кредиторе, забезпечеж
заставою чи шшим способом;
14.6.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги прац'вниюв. пов'язаы з трудовими
вщносинами, вимоги автора про плату за використання результату його 1нтелектуальноТ.
творчоГ Д1Яльносл;
14.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податюв, збор1в (обов'язкових
платеж 1в);
14.6.2.4. У четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених
див 1денд 1В за привтейованими акщями;
14.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати за привтейованими акщями, яю пщлягають
обов'язковому викупу Товариством на вимогу акцюнер 1в вщповщно до чинного законодавства
УкраГни;
14.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати л1квщацшноТ вартосл привтейованих акц!й;
14.6.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати за простими акщями. яю пщлягають
обов'язковому викупу Товариством на вимогу акцюнер1в вщповщно до чинного законодавства
УкраГни;
14.6.2.8. У восьму чергу здмснюеться розпод т майна М1Ж акцюнерами - власниками простих
акц 1й Товариства пропорцмно до юлькосл належних Гм акщй;
14.6.2.9. У дев’яту чергу задовольняються в а Гнил вимоги.
14.6.3. Р озподт майна кожмоГ черги зджснюеться пюля повного задоволення вимог кредиторш
(акцюнер 1в) попередньоТ черги
14.6.4. У раз 1 недостатносл майна Товариства, що лквщуеться, для ро зпод ту м(ж уама
кредиторами (акцюнерами) вщповщно! черги майно розподтясться м!ж ними пропорцмно
сумам вимог (юлькосл належних ТМ акщй) кожного кредитора (акцюнера) ц1е'Г черги.
14.6.5. При л1квщац|Т платоспроможного Товариства вимоги страхувальниюв за договорами
страхування вщносяться до вимог першоТ черги.

Генеральний директор
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