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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОЛЬОРМЕТ” (далі –
Товариство) створено відповідно до рішення установчих зборів (протокол від 20.06.1994 р.)
шляхом перетворення Причорноморського орендного підприємства “Вторкольормет” у закрите
акціонерне товариство. Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол від 29.04.2011 р.)
визнано публічним акціонерним товариством відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні
товариства”.
Засновниками Товариства є члени організації орендарів Причорноморського орендного
підприємства “Вторкольормет” та громадяни України відповідно до законодаства України про
приватизацію.
Найменування Товариства:
українською мовою:
повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОЛЬОРМЕТ”
скорочене найменування - ПАТ “ПП “Кольормет”
комерційне (фірмове) найменування – відсутнє.
англійською мовою:
повне найменування - JOINT STOCK COMPANY «BLACK SEA FACTORY «COLORMET»
скорочене найменування – JSC BSF COLORMET
Місцезнаходження Товариства: 65007 Одеська обл. м.Одеса, вул. Лазарева, 74
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Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації.
Товариство є суб’єктом господарювання, юридичною особою приватного права, створеною на
добровільних засадах відповідно до законодавства України. Товариство здійснює господарську
комерційну діяльність.
Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до норм
законодавства України, в тому числі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів
України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, інших актів
законодавства, положень цього статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів,
положень та інших нормативних та організаційно-розпорядчих актів. Товариство може бути
відповідачем та позивачем в суді.
Товариство є правонаступником Причорноморського орендного підприємства “Вторкольормет".
Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп із своїм
найменуванням, знак для товарів і послуг.
Майно Товариства формується із джерел, не заборонених законодавством України.
Товариство є власником:
майна, переданого йому засновником у власність як вклад до статутного капіталу;
продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
одержаних доходів;
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Товариство має право:
відчужувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду),
лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи
перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати,
одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право
на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до
законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на
їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.
на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на
праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно
та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові
комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи.
продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в
заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку,
передбаченому законодавством та/або цим статутом.
створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або
брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та
нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в
тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.
брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з
іншими суб‘єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей
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призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам,
іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України.
створювати філії, представництва на території України та за її межами, які можуть наділятися
основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в
установах банків відповідно до законодавства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами,
які затверджуються генеральним директором Товариства. Філії та представництва діють на
підставі положень про них, які затверджуються генеральним директором Товариства. Керівники
філій, представництв діють на підставі довіреності, яка видається генеральним директором
Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.
одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від
українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а
також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої
заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім
випадків, передбачених законодавством.
випускати власні акції на суму статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати
розмір статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законодавством.
здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого
розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим статутом.
купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими
цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені
(емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним
органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством.
здійснювати випуск облігацій відповідно до законодавства України. Випуск облігацій для
формування статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською
діяльністю Товариства, не допускається.
звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших
об’єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати,
використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільноправові відносини, пов’язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими
об’єктами права інтелектуальної власності.
здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених
коштів.
в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі,
здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями.
мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та
припинення цивільних та/або господарських прав і зобов’язань, якщо це не суперечить
законодавству України.
Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з
діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили
акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості
належних їм акцій.
Товариство створено на невизначений строк.
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Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в
інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової
вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Предметом діяльності Товариства є:
операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка,транспортування, реалізація брухту
та відходів чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування,
реалізація брухту та відходів кольорових металів і його металургійна переробка;
збирання, заготівля, купівля, продаж, брухту та відходів чорних металів на території України;
збирання, заготівля, купівля, продаж, брухту та відходів кольорових металів на території Укра-їни;
закупівля, поставка, продаж чорних та кольорових металів;
закупівля, поставка, продаж брухту та відходів чорних та кольорових металів;
переробка брухту та відходів кольорових металів;
переробка брухту та відходів чорних металів;
металургійна переробка брухту кольорових металів;
збирання, закупівля, переробка сировини та відходів виробництва (у тому числі чорних та
кольорових металів), випуск з них продукції та її реалізація;
оброблення металевих відходів та брухту;
оброблення неметалевих відходів та брухту;
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оптова торгівля відходами та брухтом;
збирання та знищення інших відходів;
здійснення юридичних та консалтингових послуг в сфері підприємницької діяльності;
проведення соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, підготовка та друк
відповідних аналітичних матеріалів;
надання послуг з замитнення та розмитнення вантажів;
надання брокерських послуг, в тому числі послуг ліцензійних, митних, консигнаційних складів;
надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по
законодавству;
складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за дорученням у суді та
інших державних органах;
дослідження українського та закордонних ринків;
організація мереж кабельного телебачення, комп'ютерних мереж;
надання послуг внутрішньодержавного та міжнародного зв'язку;
здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у радах народних
депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також в державних та інших організаціях;
надання послуг, пов'язаних з охороною державної власності, крім окремих особливо важливих
об'єктів, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої
власності , а також охороною громадян;
виробництво, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної
сигналізації;
надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони
громадян;
надання охоронних послуг, пов'язаних із супроводженням вантажів на усіх видах транспорту;
використання спеціальних технічних засобів при наявності відповідних дозволів;
судово-експертна діяльність;
юридична практика;
надання послуг по створенню та реєстрації підприємств та організацій;
будівництво споруд та будівель "під ключ", в тому числі:
ремонт та реконструкція;
проектування, дизайн офісів та будинків;
малярські, покрівельні, сантехнічні роботи;
заміна і реставрація вікон, підлог, дверей;
благоустрій територій;
виробництво та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій, вузлів та обладнання для їх
виготовлення, в т.ч. за готівку;
виробництво, ремонт, реставрація та реалізація столярних виробів, меблів, в т.ч. за готівку;
виконання будівельних, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та впровадницьких робіт;
виробництво, монтаж, ремонт і обслуговування продукції промислового призначення
реконструкція фасадів;
заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів
відходів в якості вторинної сировини;
діяльність у галузі архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов’язана з будівництвом;
художньо-оформлювальні роботи, декоративні послуги підприємствам та громадянам;
надання юридичним та фізичним особам України та іноземних держав платних послуг, таких як:
рекламних, інформаційних, маркетингових, консультаційних, комерційних, дистриб’юторських,
брокерських, дилерських, агентських, посередницьких, рекламних, ремонтних, художньо оформлювальних, дизайнерських, реставраційних, інжинірингових, проектних, факторингових,
охоронних, послуг по зберіганню майна, транспортних, транспортно-експедиторських та інших, не
заборонених чинним законодавством;
організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
будівництво промислових і сільськогосподарських об’єктів, будинків, котеджів, офісів, готелів для
замовників із різною формою власності, у тому числі й іноземних;
інвестиційна діяльність;
здійснення рекламної діяльності та надання різноманітних послуг рекламно-інформаційного
характеру;
розробка технічних умов та проектів розміщення реклами на транспортних засобах або
встановлення рекламоносіїв;
виробництво та розповсюдження реклами;
створення комп’ютерних макетів розміщення реклами на транспортних засобах або встановлення
рекламоносіїв;
проведення технічних розрахунків щодо безпечного розміщення реклами на автошляхах, вулицях,
транспортних засобах;
виготовлення реклами для радіо, телебачення та кіно;
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художні, художньо-оформлювальні, реставраційні роботи;
редакційно-видавницькі роботи;
оптова та роздрібна торгівля промисловими і непромисловими товарами;
виготовлення, ремонт і реалізація промислової продукції, продукції виробничо-технічного
призначення, електрообладнання, товарів народного споживання, будівельних і оздоблювальних
матеріалів, госпобудпризначення, продукції виробів народних промислів, рекламної продукції,
художніх виробів, сувенірів, іграшок;
виробництво, монтаж, ремонт і обслуговування продукції промислового призначення;
будівництво та ремонт промислових і непромислових будівель та споруд;
організація торгівельних центрів із продажу товарів народного споживання, меблів, будівельних
матеріалів та комплектуючих та їх установка;
відкриття пунктів громадського харчування, барів, ресторанів, кафе та інших, а також із правом
торгівлі на винос;
організація мережі швидкого харчування (піцерій, закусочних тощо);
виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація етилового спирту,
коньячного плодового;
організація власної торгівельної мережі,відкриття фірмових магазинів та окремих секцій у
державних та приватних магазинах та в інших підприємствах для реалізації товарів по договірним
цінам;
організація та ведення діяльності в галузі проведення виставок, ярмарок, аукціонів, торгів,
конференцій, симпозіумів, семінарів, змагань та інших подібних заходів, які здійснюються на
комерційній основі;
проведення операцій щодо придбання, продажу та обміну об’єктів нерухомості;
надання побутових послуг;
виконання творчих замовлень різного профілю;
випуск різних видів печатної рекламної продукції;
розроблення промислових зразків;
екскурсійна діяльність;
організація проведення виставок, конкурсів;
навчання та підготовка працівників, спеціалістів різного профілю;
навчання та підготовка дітей дошкільного, шкільного та юнацького віку з образотворчого та
прикладного мистецтва, музиці, танцям, іноземним мовам;
впровадження власних або придбаних інвестиційних проектів,техніко-економічних та інших
розробок самостійно або сумісно з іншими суб’єктами господарської діяльності у середині держави
та за її межами у любих формах господарської діяльності,не заборонених чинним законодавством;
організація та експлуатація автомобільних стоянок, кемпінгів, контейнерних площадок, ринків;
ведення готельного господарства;
готельні послуги для українських та іноземних громадян на території України та за її межами;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів, їх реалізація;
виробництво, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;
організація гастрольно-концертної та театральної діяльності, створення мережі кіно- та
відеопродукції, кіно-відеопрокату;
продаж та прокат аудіо, відео, кінофільмів;
здійснення лізингових, факторингових, посередницьких та інших комерційних операцій, не
заборонених законодавством України;
видача поруки, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб як на платній,так і на безоплатній
основі;
надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництві у працевлаштуванні на
роботу, у тому числі за кордоном;
організація і виконання внутрішніх та зовнішніх перевезень вантажів та пасажирів по Україні,
державам СНД та дальнього зарубіжжя автомобільним транспортом, як власним так і
орендованим;
морські перевезення;
міжнародна торгівля, фрахт суден;
надання юридичним та фізичним особам України та іноземних держав крюінгових послуг, послуг в
галузі агентування, експедирування, буксировки суден, оперування, менеджменту;
ремонт та обслуговування суден;
науково-дослідницька, проектно-конструкторська, технологічна, інжинірингова робота,
консалтинг мереж інженерного забезпечення будівель та споруд;
електромонтажні роботи, проектування зовнішніх та внутрішніх інженерних систем будівель та
споруд, підприємств харчової промисловості, енергетики, металургії;
розробка, постачання, монтаж та обслуговування платіжно-пропускних систем та систем
контролю доступу;
розробка, постачання, монтаж та обслуговування систем управління енергетичними установками;
розробка, продаж та установка програмного забезпечення;
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розробка та впровадження нових комп’ютерних технологій;
постачання, монтаж та обслуговування кабельних мереж передачі інформації, телефонних мереж;
розробка, постачання, монтаж та обслуговування автоматизованих систем управління
технологічними процесами;
будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
виробництво, переробка, транспортування та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
наукова діяльність, а також науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, кон-сультаційна,
учбова та інші кооперація з різними суб’єктами господарської діяльності;
здійснення в передбаченому чинним законодавством порядку фінансових операцій, послуг та
проектів;
автосервіс, ремонт транспортних засобів та інші послуги, пов‘язані із зберіганням транспортних
засобів;
експорт і імпорт промислових і непромислових товарів;
виробництво, переробка, зберігання, експорт-імпорт, оптово-роздрібна торгівля продовольчими
товарами; у тому числі зерном та борошном;
створення та реалізація науково-технічної продукції;
виробництво, реалізація лікарських препаратів, лікарських трав;
виробництво, реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;
пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
діяльність у сфері побутових та ремонтних послуг за всіма напрямками;
проведення різноманітних досліджень, та реалізація на комерційній основі результатів таких
досліджень;
створення і реалізація технологій, нововведень та інших об`єктів інтелектуальної власності, а
також забезпечення їх застосування;
здійснення експортно-імпортних операцій згідно діючого законодавства України та іноземних
держав;
комісійна діяльність, в тому числі комісійна торгівля;
вчинення угод, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків,
у тому числі по купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, по купівлі-продажу будинків,
квартир, міни будинків, про купівлю-продажу будинків на знесення і т.і.;
діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття середньої і вищої професійної освіти,
підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
організація курсів отримання та підвищення кваліфікації;
організація і проведення творчих зустрічей, масових видовищ, кіно-відео показів, інших
культурно- масових, видовищних заходів;
зовнішньоекономічна діяльність у різноманітних сферах;
здійснення операцій з цінними паперами, інвестиційна діяльність у всіх сферах економіки;
туристична діяльність. Організація прийому і обслуговування іноземних туристів в Україні.
Організація прийому і обслуговування вітчизняних туристів в Україні. Організація туристичних
подорожей за межі України, екскурсійна діяльність. Організація масового і оздоровчого туризму;
участь у вітчизняних і міжнародних ярмарках, виставках, аукціонах, організація на комерційній
основі спеціалізованих виставок, організація видовищних заходів, грошово-речових лотерей,
конкурсів, аукціонів, спортивних заходів;
надання індивідуальних послуг (послуги перукарень, салонів краси, масажних кабінетів тощо);
придбання у власність (володіння, користування) будь-якого майна та/або майнових прав та/або
особистих немайнових прав, а також продаж або передача у власність (володіння, користування)
будь-якого майна та/або майнових прав та/або особистих немайнових прав в межах України і за
кордоном, якщо такі дії не суперечать законодавству України і цьому статуту;
здійснення експортно-імпортних операцій і посередницьких послуг для підприємств і організацій
всіх галузей народного господарства за рахунок власних валютних фондів або позикових коштів;
торгово-посередницька діяльність на ринку нерухомості і транспортних засобів;
проектування і будівництво об`єктів житлового і нежитлового фондів, виконання супутніх
будівництву робіт;
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і впроваджувальних робіт у
галузі приладобудування, машинобудування, будівництва, обчислювальної техніки і сільського
господарства;
придбання і реалізація об`єктів інтелектуальної власності, в тому числі програмних продуктів в

будь-яких галузях, якщо це не заборонено законодавством;
здійснення бартерних, трансфертних і інших операцій;
Види діяльності за КВЕД (ДК 009:2005):
37.1
- оброблення металевих відходів та брухту;
37.2
- оброблення неметалевих відходів та брухту;
51.57.0 - оптова торгівля відходами та брухтом;
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90.02.0 - збирання та знищення інших відходів.
Товариство може займатися господарською, комерційною та іншою діяльністю, що не є
винятковою і не суперечить чинному законодавству України.
Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальноих дозволів (ліцензій).
Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері,
пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до законодавства України.
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Статутний капітал Товариства становить 73 764,00 (сімдесят три тисячі сімсот шістдесят чотири)
гривні.
Статутний капітал поділено на акції:
частка в
акції Товариства
кількість акцій,
номінальна вартість
статутному капі(за типами і категоріями)
шт.
акцій, грн
талі, %
іменні прості
98 352
0,75
100
Випуск, облік та обіг акцій Товариства здійснюється відповідно до законодавства.
Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок
придбання ними акцій.
Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається
виключно загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцій.
Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
підвищення номінальної вартості акцій;
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати
розміщення всіх попередніх випусків акцій.
Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється
шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що
додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та
встановлюється законодавством.
Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється
шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається:
у разі наявності викуплених Товариством акцій;
для покриття збитків Товариства;
якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу у випадку
публічного розміщення акцій.
Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу
після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого
діючим законодавством на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
зменшення номінальної вартості акцій;
шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган
протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не
забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом
30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення
протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання
зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового
п р и п и н е н н я а б о виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено
договором між Товариством та кредитором.
У разі, якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою,
вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед
ним.
Зменшення статутного капіталу нижче встановленого діючим законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
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Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається наглядовою радою
Товариства. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25
відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами Товариства.
Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не
нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:
розміщення акцій під час заснування Товариства;
розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній
валюті), за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами,
що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом
яких є набувач, та векселів), іншим майном.
Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо
виконання для Товариства робіт або надання послуг.
Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими
коштами.
У разі оплати акцій майном, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій
вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і
підлягає затвердженню наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися
більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова
вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково
відповідним чином мотивується.
До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим
приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою
власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів.
Таким рішенням обов'язково встановлюються:
порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
строк викупу;
ціна викупу (або порядок її визначення);
дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п.4.20
цього статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство
надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх
ціну та строк викупу.
Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу
та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища
(найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або
класу, які викуповуються у цих акціонерів.
Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та
визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу
продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів,
яким було передбачено викуп власних акцій.
Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість,
визначену відповідно до п. 4.20. цього статуту.
Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до ст.
68 Закону України "Про акціонерні товариства";
Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та
розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю,
або стане меншим внаслідок такого викупу;
не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями;
не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями, власники яких мають
перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх
анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою
ніж 80 відсотків статутного капіталу.
Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти
прийняття загальними зборами рішення про:
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1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
2) вчинення Товариством значного правочину;
3) зміну розміру статутного капіталу.
Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій
складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах,
на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги
обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає
Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути
зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство
здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги
обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі
дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він
вимагає.
Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми
оплати.
Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому
акцій укладається в письмовій формі.
Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на
акції Товариства.
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Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників)
Товариства.
Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності
на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій або на вторинному ринку
цінних паперів.
Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:
участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або
через своїх представників);
отримання дивідендів;
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного
законодавства та внутрішнх положень Товариства;
вихіду із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно
розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або
отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
участь в розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);
переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці
акціонера в статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та
порядку, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
одержання, у разі ліквідації Товариства, частки вартості майна Товариства, пропорційній частці
акціонера в статутному капіталі Товариства;
інші права, встановлені цим статутом та діючим законодавством.
Акціонери Товариства зобов'язані:
дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
виконувати рішення загальних зборів, 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; нести
інші обов'язки, встановлені цим статутом та діючим законодавством.
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством.
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Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних
зборів відповідно до законодавства України та статуту Товариства.
За рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства:
виплачуються дивіденди;
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створюється та поповнюється резервний капітал;
накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок
накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.
Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний
капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за
рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного
капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого
прибутку Товариства за рік.
Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів
за привілейованими акціями.
Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними
зборами акціонерів Товариства. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір
дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди
виплачується на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому
законодавством порядку.
Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або
нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у
строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття зборами рішення про виплату дивідендів.
Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття
Зборами рішення про виплату дивідендів.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання
дивідендів залишається в особі, зазначеної у такому переліку.
У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам
акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій,
на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок
та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного повідомлення на сторінці товариства в
інтер-неті.
Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у
біржовому реєстрі якої перебуває Товариство, протягом 10 днів з дати прийняття рішення про
виплату дивідендів.
Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на
прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату
дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством
порядку;
власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та
розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має
зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.24. статуту Товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА
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Органами управління та контролю Товариства є:
загальні збори акціонерів (далі - загальні збори);
наглядова рада;
виконавчий орган - генеральний директор;
ревізійна комісія.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.
До виключної компетенції загальних зборів належить:
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визначення основних напрямів діяльності Товариства;
внесення змін до статуту Товариства;
прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
прийняття рішення про зміну типу Товариства;
прийняття рішення про розміщення акцій;
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
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прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
затвердження річного звіту Товариства;
розподіл прибутку і збитків Товариства;
прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
прийняття рішення про форму існування акцій;
затвердження розміру річних дивідендів;
прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів,
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
затвердження висновків ревізійної комісії;
обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
по-слуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
остан-ньої річної фінансової звітності Товариства за поданням наглядової ради;
прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною
четвертою ст. 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;
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту
ревізійної комісії;
затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
обрання комісії з припинення Товариства.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не
можуть бути передані іншим органам Товариства.
Чергові (річні) загальні збори акціонерів скликаються наглядовою радою за підсумками діяльності
Товариства за календарний рік. Чергові загальні збори скликаються щороку та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п.
7.3.10, 7.3.11, 7.3.25 цього статуту.
Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться
питання, передбачені п.п. 7.3.16, 7.3.17 цього статуту.
У загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають
право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка
скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та
посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник
профспілкового комітету, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три
робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах
встановлюється законом.
Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства,
після його складення заборонено.
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний
надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою
радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день
подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства акціонерами, які цього вимагають. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення
загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру
лістингу.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і
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не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається
персональним поштовим повідомленням кожному акціонеру у строк не пізніше 30 днів до дати їх
проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік
прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних
зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне
повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
Товариство не пізніше 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному
друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково
надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на
якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення
загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
Повідомлення про проведення загальних зборів має містити:
повне найменування та місцезнаходження Товариства;
дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення загальних зборів;
час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
перелік питань, що виносяться на голосування;
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, пов'язаними із порядком денним;
Товариство від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення
загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу
тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами.Якщо до порядку денного включено питання про викуп акцій у порядку,
передбаченому ст. 68 Закона України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати
акціонерам для ознайомлення проект договору про викуп акцій.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має
права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за
4 дні до дати проведення зборів.
Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в
разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги
сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього
вимагають.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного
загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів 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/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу
акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які
сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - акціонери, які цього
вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за
15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства –
не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій,
підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. 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
п. 7.12 цього статуту.
Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів може бути
прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.12. цього статуту;
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неповноти даних, передбачених частиною другою п. 7.12. цього статуту;
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів
надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити
акціонерів персонально листом про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку
денному загальних зборів також надсилається фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло
процедуру лістингу. У той же строк зазначена інформація розміщується на власній веб-сторінці в
мережі Інтернет.
Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути
представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши письмово про це
виконавчий орган Товариства до закінчення реєстрації учасників зборів.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися
депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні
дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування
на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
декільком своїм представникам.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про
проведення зборів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про
депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію
акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою
радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо
наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, акціонерами, які цього вимагають.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у загальних зборах.
Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його
представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається
до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова
реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення
реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу
або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник
реєстратора. зберігача або депозитарія.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу
загальних зборів.
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити
свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у
загальних зборах особисто.
У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера,
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування
на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним
представником.
Акціонери та/або акціонер, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також
ДКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів,
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проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких
представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть
участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до статуту Товариства не менш як 60
відсотків голосів. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення
реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на
голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного
голосування.
Право голосу на загальних зборах мають акціонери –власники простих акцій Товариства, які
володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах.
Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених діючим
законодавством.
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю
голосів акціонерів (50 відсотків плюс один голос), які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків:
1) внесення змін до статуту Товариства;
2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
4) прийняття рішення про розміщення акцій;
5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про виділ та припинення 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;
8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Рішення загальних зборів з питань 1-7 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного
питання акцій, а рішення з 8 питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх
загальної кількості.
Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням
бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та
підстави визнання недійсним визначаються Законом "Про акціонерні товариства".
Перед початком розгляду питань порядку денного загальні збори обирають лічильну комісію у
складі не менш ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які
входять до складу наглядової ради, ревізійної комісії та виконавчого органу Товариства або є
кандидатами до складу зазначених органів Товариства. Повноваження лічильної комісії можуть
передаватися зберігачу або депозитарію за договором, умови якого затверджуються загальними
зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних загальних зборів.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань
порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших
питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.
За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії
Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки
голосування підписує представник зберігача або депозитарія.
У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація передбачена діючим законодавством.
Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.
Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10
робочих днів шляхом оприлюднення на сторінці Товариства в мережі Інтернет.
Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та
підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу
загальних зборів визначаються чинним законодавством.
Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та
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посадовими особами Товариства.
Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства
банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій Товариства;
5) в інших випадках, встановлених законом.
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому
органу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та
порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів 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 приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в
такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у
разі:
1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій
Товариства;
2) неповноти даних, передбачених п.7.23.17. цього статуту.
Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення
про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам,
які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у
вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових
питань або проектів рішень.
Порядок проведення позачергових зборів визначається законодавством та цим статутом.
НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах
компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством контролює і регулює діяльність
виконавчого органу Товариства.
Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну
цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Наглядова рада складається з
5 (п’яти) осіб строком на 3 (три) роки. Члени наглядової ради обираються шляхом кумулятивного
голосування. Голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради із складу членів
наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.
Повноваження представника акціонера –члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому
довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання Товариством письмового
повідомлення про призначення представника. Член наглядової ради повинен виконувати свої
обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової
ради – акціонера-юридичної особи.
Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради
визначається чинним законодавством, цим статутом, а також цивільно-правовим договором, що
укладається з кожним членом наглядової ради.
Зазначений договор від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами
особою. Зазначений догоров може бути оплатним або безоплатним.
До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним
законодавством та статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовій раді
загальними зборами.
До виключної компетенції наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з
діяльністю Товариства;
підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних
зборів;
прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до
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статуту та діючого законодавства;
прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
призначення генерального директора та припинення його повноважень;
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обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та
строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про
акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
загальних зборів;
вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,
про створення та ліквідацію інших юридичних осіб, філій, представництв та структурних підрозділів Товариства;
вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення
значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних
зборів.
узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам;
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
надсилання пропозицій акціонерам про придбання належниї їм простих акцій особою (особами,
що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України
«Про акціонерні товариства»;
підписання від імені Товариства в особі голови наглядової ради трудового договору (контракту) з
генеральним директором Товариства.
Питання, які належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею
для вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів акціонерів.
Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою:
1) голови наглядової ради;
2) члена наглядової ради;
3) ревізійної комісії;
4) генерального директора.
Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання
наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання
наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від
загальної кількості її членів. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один
голос. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини членів наглядової ради, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу
голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є
вирішальним.
Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень
членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове
припинення повноважень членів наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх
членів наглядової ради. Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються
загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним.
Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням
договору припиняються:
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Інші питання діяльності наглядової ради визначені Положенням про наглядову раду Товариства.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює
керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор призначається та відкликається
наглядовою радою. Генеральний директор підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій
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раді Товариства та організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства
у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.
Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є
членом наглядової ради та ревізійної комісії.
Після призначення з генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), в якому
передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці,
підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Трудовий договор укладає
голова наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) календарних днів від дати призначення
гене-рального директора.
До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції
загальних зборів та наглядової ради Товариства.
До компетенції генерального директора належить:
розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності
Товариства;
розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалізації;
розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку,
посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати;
розробка та затвердження положень про філії, представництва та структурні підрозділи підприємства;
організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання
наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на
розгляд загальних зборів акціонерів;
прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
укладення та виконання колективного договору.
Генеральний директор має право:
без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх
форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах,
вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати
будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах
компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та наглядової ради;
видавати від імені Товариства довіреності;
наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;
В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для
виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;
приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 10% балансової вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
вимагати скликання позачергових засідань наглядової ради, приймати участь в засіданнях
наглядової ради с правом дорадчого голосу;
розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;
здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства,
відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.
У разі тимчасової відсутності генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби
його обов’язки виконує інша особа на підставі наказу генерального директора.
Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки генерального директора, має всі повноваження
керівника виконавчого органу, передбачені чинним законодавством та цим статутом.
Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених чинним законодавством та цим
статутом.
За рішенням загальних зборів та наглядової ради до компетенції генерального директора можуть
бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.

Без рішення наглядової ради повноваження генерального директора з одночасним припиненням
договору з ним припиняються:
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків;
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в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства.
Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3
(три) роки. Членом ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну
дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени ревізійної комісії обираються шляхом
кумулятивного голосування. Не можуть бути членами ревізійної комісії члени наглядової ради та
виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної
комісії Товариства. Голова ревізійної комісії обирається на засіданні комісії з складу її членів.
При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізійна комісія
перевіряє:
достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;
відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій
відповідно до встановлених правил та порядку;
дотримання генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій
від імені Товариства;
Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
Правильність нарахування та виплати дивідендів;
дотримання порядку оплати акцій Товариства;
фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношен-ня
власних та позичкових коштів.
Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.
Планова перевірка проводиться ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської
діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних
звітах та балансах. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30
(тридцять) календарних днів.
Спеціальні перевірки проводяться ревізійною комісією:
з власної ініціативи;
за рішенням загальних зборів акціонерів;
за рішенням наглядової ради;
за рішенням генерального директора;
на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше
ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не
пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати прийняття відповідного рішення ревізійною
комісією, наглядовою радою, генеральним директором або отримання вимоги акціонерів
(акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків
простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства
проводи-ться за його рахунок.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися
аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно
є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не
буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором в
порядку, на умовах та строки, визначені чинним законодавством.
За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок ревізійна комісія складає звіт та
висновок, в якому має міститися:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний
період;
інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-госпо-

дарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання
звітності;
інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.
Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на
своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше один раз на рік. Ревізійна
комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її
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членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини членів ревізійної комісії, які беруть участь в засіданні. Кожний член ревізійної комісії
має один голос. У разі розподілу голосів поровну, голос голови ревізійної комісії є вирішальним
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок наглядовій раді та
загальним зборам Товариства.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати
скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми
на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.
Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради.
Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії з одночасним припиненням
договору припиняються:
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень
членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове
припинення повноважень членів ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх
членів ревізійної комісії.
Інші питання діяльності ревізійної комісії визначені Положенням про ревізійну комісію Товариства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
8.1.

8.2.

Внесення змін до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. Рішення
загальних зборів з питань внесення змін до статуту приймаються більш як трьома чвертями
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцій.
Товариство зобов'язане у строки, встановлені діючим законодавством, повідомити орган, що
провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до
державного реєстру.
Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у
випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію,
про такі зміни.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
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Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим
підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або в результаті ліквідації.
Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку,
передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених
Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок
припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням
загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних
органів влади.
У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох
акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням
суду.
Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення
Товариства шляхом злиття або приєднання.
Товариство
не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або
перетворення.
Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції
товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького
товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства
і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється
виділ.
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Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі,
перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про
обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених)
Товариства встановлюється ДКЦПФР.
Злиття, поділ або перетворення Товариства, приєднання Товариства до іншого Товариства, виділ
Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до ЄДРПОУ відповідно про
припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника
(товариств-правонаступників), про припинення такого Товариства, про створення Товариства, що
виділилося, про припинення такого Товариства.
Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу,
перетворення), які повинні містити:
1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні,
поділі, виділі або перетворенні;
2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих
грошових виплат акціонерам;
3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником
власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок
злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів,
які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у
підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу,
виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
5) порядок голосування на спільних загальних зборах товариств, що беруть участь у злитті або
приєднанні.
Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття
(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу,
виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна
Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі
(виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про
затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення),
передавального акта повинні включати:
1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у
злитті (приєднанні), за три останні роки.
За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті,
приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття,
приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також 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).
Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із
зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у
зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з
якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими
актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом "Про акціонерні
товариства". Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.
Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку
ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення
вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено
законодавством.
З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та ви-

