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Р-ИУ

1. 3АГ АЛьт

ПОЛОЖЕНИЯ

ПУБЛlЧНЕ AКЦIOНEPНE ТОВАРИСТВО «достдний
EJIEКТРОМОНТАЖНИЙ
ЗАВОД» (далi за текстом - «Товариство») створене в результатi приватизацi'j Державного
пiдприемства ДЕМЗ, згiдно Указу президента УкраУнипро корпоратизацiю пiдприемства Biд
15.06.93p.N0210 та наказу MiHicтepcтBa УкраУни Biд 05.04.1994р. N.87 про створення
Вiдкритого aкцioHepHoro товариства "ДослiдllИЙ електромонтажний завод". Загальними
зборами вiд 20 травня 2011 року протокол N.II Вiдкрите aкцioHepHeтовариство "Дослiдний
електромонтажний завод" перейменовано в ПУБJIIЧНE АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«достдний
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД», який е правонаступником Вiдкритого
aкцioHepHoroтовариства "Дослiдний електромонтажний завод"
1.2 .
Товариство е юридичною особою, мае вiдокремлене майно, що враховуcrься на
1.1.

самостjйному

балансi, рахунки в банках, печатку та кyroвий

штамп,

а

також

товарний

знак та

IНШI

притаманнi юридичнiй особi реквiзити.
1.

з.

Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства та цъоro
Статуту.

1.4. Майно Товариства належитъ йому на прав) власноcтi.
1.5.

Майно Товариства формуcrься з джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.6.

Товариство володie, користуcrься та розпоряджаcrься належним йому майном вiдповiдно
до

мети сво6 дiяльностi.
1.7.
Товариство несе вiдповiдальнiсть за своУмизобов'язаннями в межах майна, що йому
належить, на яке може бути звернене стятнення згiдно з чинним законодавством.
1.8.

Товариство не несе вiдповiдалъностi за зобов'язаннями його aкцioHepiB, а акцюнери
несуть
вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Товариства тiльки в межах своУ"вкладiв до його статутного
фонду, в тому числi, недовнесеною ухчастиною.
1.9.

Повне найменування Товариства:
украУнською мовою - ПУБJIIЧНE
АКЦЮНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«достдний
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД»;
росiйською мовою ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ОПЫТНИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЗАВОД»;
англiйською мовою PUBLIC ЮINТ STOCK COMPANY "RESEARCH
ELECTRJCAL ASSEMBL У PLANT"
Скорочене найменування Товариства:
украУнськоюмовою - ПАТ «ДЕМ]»;
росiйською мовою - ПАО «ОЭМЗ»;
англiйською мовою - PJSC "REAP"

1.10. Товариство знаходиться за адресою: 63460, XapKiBcbKaобласть, Змi'jвський район,
селище Комсомольське, вул. БалаклiУвськешосе, 56.
1.11. Фiзичнi та юридичнi особи вступають до Товариства шляхом набуття права власноcтi
на акцiУТовариства.
1.12. Bнxiд aкцioHepiB iз складу товариства вiдбуваcrься шляхом передачi права власностi
на акцi'j Товариства iншим особам. Припинення участi в Товариствi також мае мiсце у
вкладку лiквiдацiУакцiонера - юридичноУособи або смерт; акцiонера - фiзично'j особи.
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2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
2.1.
2.2.
3.

Товариство створено з метою здiйснення
прибугку в iHтepecax акцiонерiв Товариства.

пiдприсмннцькоУ дiяльнocтi

для отримання

Предметом дiяльностi Товариства с:
Виробництво автогiдропiдiймачiв, модулiв та проходок кабельних герметизованих для АЕС,

механiзмiв та запчастин для них;
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Розробка пректно-технологiчноi' та iншоУ науково технiчноУ документацiУ для будiвництва,
розширення, реконструкцiУ, технiчного переозбросння обсктiв промисловостi, сiльського
господарства, житлово-комунального, соцiально-побугового та iншого npизначення;
Виготовлення устаткування, приладiв, пристроУв, iнструментiв будiвельних та iншого
обладнання широкого вжнтку;
виготовлення
та складання спецiалiзованого технологiчного устаткування включаючи
нафтове, газове, та сiльськогосподарське;
1нженерно-екологiчнi
вишукування (геодезичнi, геологiчнi i гiдрологiчнi);
Проектування прнродоохоронних заходiв, УХНС
будiвництво й експлуатацiя;
Проектування, бурiння ексnлyатацiйних свердловин на воду, ремонт i тампонаж
цих
свердловии, а також експлуатацiя;
Розробка матерiалiв ОВНС (оцiнка впливу на навколишнс середовище) при проектуваннi i
будiвництвi пiдприемств, будiвель i споруд;
Розробка техногенних забруднень у зою дiУ дiючих пiдприсмств i органiзaцiй;
Здiйснення iнженерно-екологiчних i технiчних вишукувань i робiт, науково-дослiдних робiт,
упровадження Ух у виробництво i подальшу ексnлyатацiю на базi сучасних методик i
технологiй, запобiгання або зменшення можливих екологiчно
небезпечних змiн у
геологiчному

13.
14.
15.
16.
17.

еереДОБищi;

Проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт;
Вiдновлення rpYHTiB;
Пошук (розвiдка) корисних копалин;
Пошук (розвiдка), розробка i ексnлyатацiя
технологiчних, техногенних
вторинних
покладiв;
Загoтiвля та закупка готовоУ продукцiУ, сировини та нaniвфабрикатiв у виробникiв, в тому
числi й за гoтiвковий розрахунок, а також шляхом укладання форвардних KOHтpaктiBта
опцiонних угод;

18.

19.

20.
21.
22.
23.
2-1.
_5.
_6.
1-.
2.
-9.
30.
31.

Органiзацiя переробки Bcix видiв сiльськоroсподарськоУ продукцiУ рослинного i тваринного
походження, створення виробництв, мiнi-цеxiв з первинноУ переробки зерна, овочiв, молока,
м'яса, по випуску муки, крупи, комбiкормiв, олiУ, цукру, KOHcepBiB, копченостей, меду, сухого
молока., казе"t"нута iнших;
Виnyск промислових TOBapiBта ТOBapiBширокого вжитку: для спорту, туризму, МИСЛИВСТВ8
та рибвльства, дитячих iграшок, музичних iнструментiв, засобiв медичного призначення.
Вiдкpиття дiльниць з переробки мастмас, нанесення гвльванопокриття та iнших;
Здiйснення посередниuьких, представницьких, консигнацiйних операцiй,
Провадження наукових та науково-технiчних дослiджень;
Будiвельна дiяльнiсть (вишукувальнi та проектн; роботи для будiвництва, зведення несучих
та огороджуючих конструкцiй, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж);
Виробництво цементу, стiнових блокiв, цегли, асфальтобетону,
залiзобетонних
та iншю
будiвельних матерiалiв;
Виробництво, ремонт, cepBicHe обслуговування та ексnлyатацiя
транспортних
засобiЕ
8cix видiв;
Найм, та здача в аренду транспортних засобiв автомобiльного, залiзничного, ВОДНОГО 1(
повiтряного транспорту;
Фрахт морських та рiчкових суден;
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв повiтряним транспортом;
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим, морським транспортом;
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом;
Надання послуг з перевезення пасажирiв та Ухбагажу на Taкci;
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом;
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32.
33.

Здiйснения внугрiшнiх та мiжнародних перевезень вантажiв пасажирiв BciMaвидами
траснпорту;
Здiйснения рекламних заходiв, надання послуг у галузi iнформацit та реклами, органiзацiя
ярмарок, ayкцioHiB, виставок-продаж, виконания маркетингових дослiджень в iHTepecax
замОВНИК1в;

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

Здiйснення операцiй з кyniвлi-продажу нерухомого майна за власнi та залученi кошти,
довiрчого управлiння майном пiдпри€мствта громадян;
Закупка, переробка, внкориетання та
реалiзацiя лiкарськоt сировини, виробництво
лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;
Загoтiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту колъорових i чорних металiв;
Збираиня, заготiвля окремих видiв Biдxoдiв як вторинноt сировини (за перелiками, яю
визначаються Кабiнетом MiнicтpiBУкраiНи);
Onepaцii" у сферi поводження з небезпечними вiдxодами;
OnтoBa та роздрiбна торгiвля промисловими та продоволъчими товарами власного,
вiтчизняного та iноземного виробництва, включаючи реалiзацiю паливно-мастильних
матерiалiв, сировинних pecypciB, автотранспорту, торгiвлю алкогольними напоями та
тютюновими виробами, сiльгоспnpодукцi€ю;
Вiдкриття та ексnлyатацiя магазинiв, кiосюв, пересувних лоткiв, авто лавок, авто заправок,
лiuензiйних складiв, органiзацiя передпродажноi'пiдготовки TOBapiB;
Органiзацiя побутового обслуговування населення, вiдкриття майстерень, салонiв, атслы,
пунктiв прокату, пересувних побутових закладiв;
Органiзацiя дозвiлля громадян, проведення культурологiчних заходiв: конпертногастрольних,
органiзацiя
звтомзтiв та iнших;

видовищ,

вiдeoтeK,

iГPOTeK, iгрових: майданчикiв,

залiв iгрО8ИХ

43.
44.
45.

Органiзацiя та утримання тоталiзаторiв, гральних закладiв, випуск та проведения лотерей;
Органiзаuiя iноземного, внутрiшнъого, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiстъ;
Фiзкулътурно-оздоровча та спортивна дiялънiсть, яка, в тому числi, включа€ в себе:
а) органiзаuiя та лроведення спортивних занять професiоналiв та любитслiв спорту;

46.

Редакцiйно-видавнича дiяльнiсть по випуску та розповсюдженню книг, газет, журналiв та
iншоt друковано;"npoдyкoit, надания друкарських послуг;
Доброчинна дiяльнiсть, надання допомоги пiклувальним закладам, сприяння розвитку

б) дiяльнiсть з пiдготовки CnOpтcMeHiB ДОзмаганъ з рiзних видiв спорry, визнаних в YKpai"Hi;

47.

громадських об'€днань;

48.

Сiльськогосподарське виробництво, переробка та реалiзацiя ТOBapHoi"npoдyкui""
сиро вини;

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Надання послуг в обробiтку землi, вирощуваннi сiльськогосподарських культур;
Надання агротехнiчних, зоотехнiчних, ветеринарних та iнших послуг;
Виконання авiацiйно - xiмiчних робiт;
Експорт - iMnopтnpoдyкцit сiльського господарства та iнших TOBapiB, а також сировини для
'ix виробництва;
Наукова та технiчна розробка нових сiльськогосподарських технологiй;
Вирощування, переробка та реалiзацiя лiкарських рослин;
Придбання, постачання та реалiзauiя технологiчиих лiнiй переробки сiльськогосподарськоi"
npoдyкoit, засобiв мало""механiзацit, запасних частин до сiльськогосподарськоt технiки,
машин i обладнання;

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Виробництво пестицидiв та aгpoxiMiKaTiB,OnТOBa,роздрiбна торгiвля пестиuидами,
гербiцидами та агрохiмiкатами;
Придбання, використання, оптовий та роздрiбний продаж насiння, комбiкормiв, nлемiнноi"
та робочоi"худоби, птицi, бджолосiмей, зоотехнiчних засобiв;
Виведения та селекцiя нових видiв рослии;
Виведення та селекцiя нових i цiнних порiд тварин та комах сiльськогосподарського
призначення;
Виробництво ветеринарних медикаментiв
npenapaTiB, оптова, роздрiбна торгiвля
ветеринарними медикаментами i препаратами;
Ветеринарна практика;
Ведення водного та лiсового господарства, заГОТIВЛЯдеревини, виготовлення та
реалiзацiя виробiв з деревини;
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63.

Консультативно-iнформацiйна, маркетингова, агентська,

дилерська, дистриб'юторська,

консигнацiйна, консалтингава та iнша посередницька дiяльнiсть;

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв;
Посередницька дiяльнiсть митного брокера та митного перевiзника;
Надання юридичних послуг;
Надання фiнансових послуг;
Посередництво у працевлаштуваннi, i в тому числi на роботу за кордоном;
Виготовлення та реалiзацiя пива, алкогольних напо!в, спирту етилового, коньячного
плодового;
Вирощування та переробка тютюну, виготовлення та реалiзацiя тютюнових виробiв;
Культивування, використання рослин, що мiстять наркотичнi засоби для промислових цiлей;
Розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, пересилання,
ввезення, вивезення, вiдпуск, знищення наркотичних засобiв, психотропних

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

речовии i

прекурсорiв;
Виробництво електрично! eHepci!;
Постачання електроенергi! споживачам за нерегульованим тарифом;
Постачання електроенергi! споживачам за регульованим тарифом;
Пердача (транспортування) електрично! eHepri'i;
Надання консалтингових послуг щодо здiйснення будь якого напрямку дiяльностi
передбаченому цим Статутом;
Здiйснення ремонтно-ексnлyатацiйних робiт вiдносно електромереж та обслуговування
електромереж;
Виготовлення, ремонт та обслуговування засобiв вимiрювання та контролю;
Iнвестицiйна дiяльнiсть;
Проектування систем газопостачання та здiйснення будiвельно-монтажних робiт
систем газопостачання;

82.
83.
84.
85.
86.
87.

Добування нафти, природного газу та iншо! вуглеводнево! сировини;
Пiдготовка i переробка нафти, природного газу та газового конденсату;
Транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом, транспортування
природного i нафтового газу трубопроводами та його розподiл;
Постачання природного газу за регульованим тарифом, та за нерегульованим тарифом;
Постачання нафти, газового конденсату, скрапленого газу;
Зберiгання природного газу в обсягах, що перевищують piBeHb,установлений лiцензiйними
умовами;

88.

Виготовлення та постачання паливно-мастильнiх матерiалiв, зрiдженого та стиснутого
газу;

89.
90.
91.
92.
93.
94.

Централiзоване i нецентралiзоване водопостачання та водовiдведення;
Постачання i передача теплоенергi'i;
Надання послуг у сферi телебачення та радiомовлення;
Надання послуг радiозв'язку (з використанням радiочастот);
Надання послуг телефонного зв'язку (кpiMвiдомчих об'сктiв);
Технiчне обслуговування мереж теле-, paдio- i проводового мовлення в межах промислово!
експлуатацi"i;

95.

Розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацi'i з каналiв
зв'ЯЗКУ, iнших засобiв негласного

96.

отримання iнформацi"i, торгiвля спецiальними

iнформацii', торгiвля криптосистемами

97.

Розроблення,

виробництво,

вивезення голографiчних

98.

технiч.ними

засобами для зняття iнформацi'i з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання
iнформацi'i;
Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування,
тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв
криптографiчного захисту iнформацi'i, надання послуг в галузi криптографiчного захисту
j

засобами криптоrpафiчного

впровадження,

сертифiкацiйнi

захисту iнформацii';

випробування,

ввезення,

захисних елементiв;

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослiдження ефективностi
систем i засобiв технiчного захисту iнформацi'i, надання послуг в галузi технiчного захисту
iнформацij';
99. Виробництво дискiв для лазерних систем зчитування;
J 00. Експорт, iмпорт обладнання та дискiв для лазерних систем зчитування;
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101. Надання послуг у житлово-комунальнiй сферi;
102. Проектування, монтаж, техн;'!не обслуговування систем опалення;
103. Проектування, монтаж, технiчне обслутовування засоб;в протнпожежного захнсту та оцiнка
протнпожежного стану об'ектiв;
104. Проведення виnробувань на пожежну небезпеку речовин, матерiалiв, будiвельних
конструкцiй, виробiв i обладнання, а також пожежноi' тех.нiк.и, пожежно-технiчного
озброення, продукцii протиложежного призначення на вiдповiднiсть встановленим вимогам;

105. Проектування, будiвництво нових i реконструкцiя iснуючих мелiоративних систем та
окремих об'ектiв iнженерно! iнфраструктури;
106. Експлуатацiя воДосховищ, водогосподарських каналiв, мелiоративних систем,
гiдротехнiчиих споруд та надания вiдповiдних послут;
107. Медична практика.
108. Переробка донорсько')кров; та iТ компонентiв, виготовлення з них препаратiв;
109. Виготовлення парфумерно-косметично! продукцi! з використанням спирту етилового;
110. Виробництво особливо небезпечних xiмiчних речовин (за перелiком, який визначасгься
Кабiнетом MiHicтpiBУкра!ии);
111. Виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточиво! та дратiвно! дi!,
iндивiдyального захнсту, активно;'оборони;
112. Розроблення, випробування, виробництво, експлуатацiя paket-носi'в, космiчних апаратiв та
'х складових частин, наземно! космiчно! iнфраструктури та iТ складових частин, обладнання,
ЩО входить до складу космiчного сегмента супутникових систем;
113. Проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних робiт;
114. Надания послуг, пов'язаних з охороною державно! та iншо' власностi, надання послуг з
охорони громадян;

115. Виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт;
116. Пересилання поштових переказiв, простих та реестрованих лиспв, поштових карток,
бандеролей та посилок масою до ЗОкiлограмiв;
117. Дiяльн;сть, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових дiлянках
рибогосподарських водоЙм.
2.3. Товариство здiйснюс iншi види дiяльностi, як; не забороненi чинним законодавством
сприяють досягненJDO головноi" мети дiяльностi

Товариства.

2.4. Товариство мае право здiйснювати благодiйну дiяльнiсть, а також передавати безоплатно
на користь iнших фiзичних та /або юридичних осiб, а також на користь держави товари,
роботи, послуги,

матерiальнi та нематерiальнi

активи,

OCHOBHi

засоби .

2.5. Товариство самостiйно здiйснюс зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi,
пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчно! дiяльностi
Товариство користуcrься повним обсягом прав суб'екта зовнiшньоекономiчноi' дiяльноcтi
вiдповiдно до чинного законодавства.
2.6. OKpeMi внди дiяльнocтi ЗДIИСНЮЮТЬСЯ
за умови наявностi документу, ЩО надае
передбаченнй законодавством вiдповiдний дозвiл на здiйснення саме цих BAДiBдiяльностi
(лiцензi'i, патенти, cBiдoЦTвa ТОЩО).

3. СТАТУТПИЙ КАШТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА, AКЦI' ТОВАРИСТВА
3.1. Статутний фонд Товариства складае 85877,50 гривень (вiсiмдесят п'ять тисяч
сiмдесят CiMгрн. 50 коп.).

BICIMCOT

3.2. Статутний фонд Товариства подiлено на 171 755 (сто сiмдесят одна тися'!а
п'ятдесят п'ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю по 0,50 грн, кожна.
З. 3 .

Привiлейованi акцi! Товариством не випускаються,

З. 4 .
Товариство мае право змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розм,р статутного
фонду,
З. 5 .

Збiльшення статутного фонду можливе лише Пlсля його повно' сплати,
б

3.6.
Рiшення
про зменшення або збiльшення cтaтyrнoгo фонду Товариства
виJ<J1lo'fно загальними зборами Товариства.
Розмiр cтaтyrнoгo фонду може буги збiльшено способом:
здiйснення новоУ eMiciY акцiй iснуючоi' номjнальноi' Bapтocтi;
збiльшення
номiнально! Bapтocтi акцiЙ.
Розмiр cTaтyrHoгo фонду може буги зменшено способом:
зменшення номiнально', Bapтocтi акцiй;
зменшення
загально!
кiлькостi акцiй
шляхом викуny
части ни виnyщених власиих акцiй та !х подальшим анулюванWlМ.

ух.валюcrъся

Товариством

3.7. Товариство виnyскае акцН на аесь розмiр cтaтyrHoгo фонду та рееструе !х виnyск у
порядку, передбаченому 'fинним законодавством.
3.8. Оплата акцiй Товариства може здiйснюватися rpoшовими коштами, цiнними паперами
(KpiM боргових емiсiйних цiнних паперiв, eMiтemoM яких е набува'f, та векселiв), iншим
майном або майновими правами, ЩО мають грошову оцiнку в порядку, передбаченому 'fиним
законодавством.
3.9. Грошова оцiнка цiнних паперiв, майна, майнових прав та iнших матерiальиих та
нематерiальних активiв, ЩО вносяться до cтaтyrHoгo фонду Товариства, здiйснюcrься за
погодженням cTopiH, а у випадках, передба'fених законодавством - незалежним експертом. У
випадку
здiйснення
оцiнки за погодженням
CТOpiH iнтереси Товариства
представляе
наглядова
рада. BapтiCТb такого майна, цiнних паперiв,
майнових
прав та
iнших
матерiальиих та нематерiальних активiв повинна вiдповiдати ринковiй вартост; цього майна.
3.10. Акцi! Товариства повиниi буги оплаченi у строки та у формi, встановленi в рiшеннi
про емiсiю акцiЙ. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату
акцiй грошовими коиrrами.
3.11. При проведенн; eMici! додатково! кiлькостi акцiй наявно"i номiнально'j Bapтocтi Bci
акцiонери
користуються
переважним
правом на придбання
акЦ1И HOBoi' eMici! прямо
пропорцiйно до !х 'fастки у cтaтyrHoмy фондi Товариства, якою вони володiють на момент
ухвалення рiшення про емiсiю акцiЙ.
3.12.
акцiй

Порядок реалiзaцi! акцiонерами
Н0801

переважного права на придбання

додатково!

кiлькостi

eMicii' встаНDВЛЮегьсячинним законодаВСТ80М,рiшенням про емiсiю акцiЙ.

3.13.
Товариство мае право придбати у акцiонерiв, за !х згодою, оплаченi ними aкцii' для
подальшого
перепродажу, i в тому числi розповсюдження серед працiвникiв Товариства,
або анулювання. Товариство
здiйснюе
придбання
власних акцiй за власн; кошти за
договiрною цiною, або за ринковою BapTiC11O,або за цiною, ЩО визна'fаcrься
незалежним
експертом.
3.14.
Порядок
придбання
Товариством
нормативними документами Товариства.

власних

акцiй

встановлюcrься

3.15.
Товариство
мае право виnyскати облiгацii' та iншi цiннi папери,
передбачений та не заборонений чинним законодавством Укра!ни.

4. ПОРЯДОК

РОЗПОДIЛУ

ПРИБУТКУ

1 ПОКРИТТЯ

внутрiшнiми
виnyск

яких

ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА

4.1. Порядок розподiлу прибугку i покриття збиткiв Товариства
загальних
зборiв
у вiдповiдностi
до
'fинного
законодавства,
нормативних документiв Товариства.

визначаcrься
рiшенням
Статуту та внутрiшнiх

4.2. Розподiл прибугку вiдбуваcrъся шляхом створеННЯ та наповнення фондiв Товариства
Перелiк фондiв, порядок i"x створення i розмiр вiдрахувань до цих фондiв визначаcrься зг;дно ,
дiючим законодавством
i рiшеннями загальних зборiв. За рахунок чистого прибугку, ще
залишаcrься в розпорядженнi Товариства:
1) випла'fУЮТЬСЯдивiденди;
2) накопичуcrься нерозподiлений прибуток (покриваюТЬСЯ збитки).
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4.3. Виплата дивiдендiв за простими акцiями ЗДLИснюcrься з чистого прибугку звiтного року
та/або нерозподiленого прибугку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у
строк, що не перевищуе шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату
ДИВlДеНДIВ.
4.4. Дпя кожноi" виплати дивiдендiв наглядова рада aIЩioHepHoro товариства встановтое дату
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк Ухвиплати.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями, не
може передувати датi прийняття рiшення загальними зборами про виллату дивiдендiв.
4.5. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
встановленому законодавством про депозитарну систему Украi"ни.

складаcrься

в

порядку,

4.6. Товариство
протягом 20 днiв вiд дати прийняття рiшення про виплату дивiдендiв
персонально nисьмово простими або рекомендованими листами повiдомляе Bcix aIЩioHepiB,
якi мають право на отримання дивiдендiв, де зазначае дату, розмiр, порядок та строк i"x
ви.nлати.

Протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями публiчне
акцiонерне товариство повiдомляе про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв за
простим и акцiями фондову бiржу (бiржi), У бiржовому реестр; якоi" (яких) перебувае таке
товариство.
4.7. У разi вiдчуження aIЩioHepoMналежних йому акцiй пiсля дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати виnлати дивiдендiв право на отримання
дивiдендiв залишаcrься в особи, зазначеноi" у такому перелiку.
4.8.
У разi
peecтpaцii" акцiй на iм'я номiнального утримувача товариство в порядку,
встановленому
законодавством
про депозитарну систему УкраlНИ, самостiйно виплачуе
дивiденди
власникам акцiй або перераховуе i·x номiнальному утримувачу, який забезпечуе Ух
виnлату власникам акцiй, на пiдставi договору з вiдповiдним номiнальним угримувачем.
4.9. Товариство не мае права приймати рiшення про виnлату дивiдендiв та здiйснювати
виnлату дивiдендiв за простими акцiями у разi, якщо:
J) звiт про результати розмiщення акцiй не зареестровано у встановленому законодавством
порядку;
2) власний капiтал товариства менший, нlЖ сума ЙОГО статутного капiталу, резервного
акцiй над ·ix
капiталу та розмiру перевищення лiквiдацiйноi" Bapтocтi привiлейованях
номiнальною вартiстю.
З) в iнших виnадках, встановлених законом.
4.10. AxцioHepHe товариство не мае права ЗДIИСНЮвативиплату дивiдендiв за простими
акцiями у разi, якщо товариство мае зобов'язання про викул власнях акцiй у акцiонерiв, що
голосували проти проти прийняття загальними зборами рiшення про злиття, приеднання, подiл,
перетворення, вндiл, змiнy типу товариства, та/або вчииення товариством значного правочииу,
та/або змiну розмiру статутного капiталу.
4.11. Дпя покриття збиткiв товариства, для виnлати дивiдендiв, для збiльшення cтaтyrHoгo
капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдaцii· товариства тощо Товариство (мае право)
створювати резервний капiтал. (Рiшення про необxiднiсть створення резервного кaniталу
приймаcrься загальнями зборами Товариства).
При наявностi
вiдповiдиого
РIШення загальних
зборiв резервний
капiтал створюcrься
способом
щорiчних
вiдрахувань
Biд чистого прибугку товариства
або за рахунок
нерозподiленого
прибугку у розмiрi не менше п'яти
BiдcOTKiBBiд чистого прибугку
Товариства.
До досягнення
встановленого cтaтyroM розмiру резервного кaniталу розмiр
щорiчних вiдрахувань не може буги меншим нiж 5 Biдcoткiв вiд суми чистого прибугку
Товариства за piK.
4. 12. Покриття збиткiв Товариство здiйснюе у вiдповiдностi
законодавства.
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до вимог чинного

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЩОНЕРIВ ТОВАРИСТВА
5.1. Кожною простою акцiЕЮ aIЩiOHepHOrOтовариства й власнику - акцiоиеру
надаcrься
однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
1) участь в управлiннi
акцiонерним товариством в порядку, визначеному законодавством,
цiм статутом, та внутрiшнiми нормативними документами Товариства;
2) отримання дивiдендiв;
З) отримання у разi лiквiдацii товариства части ни ЙОГОмайна а60 вартост; майна;
4) отримання iнформацii про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства;
5) знайомитися з документами,
необхiдними для прийняття
рiшень з питань порядку
денного загальних зборiв;
6) розпоряджатися акцiями Товариства у вiдповiдностi до вимог цього статуту. Перехiд та
реалiзацiя прав власностi на акцii Товариства здiйснюcrъся
згiдно з вимогами
цъого
статуту та чинного законодавства;
7) переважне придбания додатково випушених Товариством акцiЙ.
Одна проста
на загальних

акцiя товариства надаЕ aкцioHepy один голос ДЛЯ вирiшення кожного питання
зборах, KpiM випадкiв проведення кумулятивного голосування.

5.2. Акцiонери Товариства зобов'язанi:
а) ДОТРИМУ83тисявимог статуту, iнших внутрiшнiх документiв aкцioHepHoгo товариства;
б) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших opraнiB товариства;
в) виконувати сво! зобов'язання
перед товариством,
у тому числi пов'язанi з майновою
участю;

г) оплачувати aIЩii у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом aIЩioHepHoro
товариства;
д) не розголошувати комерцiйну таЕМНИЦЮта конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
товариства.
е) нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством.
Е) не вчиняти дiй, шо можуть призвести до спричинення збиткiв Товариству та lабо
нашкодити дiловiй репутацii Товариства.
5.3. Акцiонери Товариства мають право BUтЬHOрозпоряджатися акцiями, що належать Ум на
прав; власноcтi, i в тому числi вЩчужувати на кориеть тpeтix oci6 без згоди iнших
aкцioHepiB та товариства.
5.4.
Посадовi особи opraHiB акцiонерного товариства та iншi особи, якi перебуваютъ з
товариством у ТРУДОВИХ вiдносинах, не мають права вимагати Biд акцiонера - працiвника
товариства надания вiдомостей про те, як BiH голосував чи як маЕ HaMip голосувати на загальних
зборах, або про вiдчуження aIЩioHepoM - працiвником товариства своУх акцiй чи HaMip ix
вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах.
у разi порушення вимог цiE"iстаттi посадова осо6а товариства притягаcrься до адмiнiстративноi i
майновоi вiдповiдальностi, звiльняcrъся iз займаноi посади, цивiльно-правовий
чи трудовий
договiр (контракт) з нею розриваcrься вiдповiдно до закону.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
6.1. У Товариствi створюються
6.1.1.
Загальнi збори;
6.1.2.
Наглядова рада;
6. I .3.
Директор.
6.2. Загальн;

,бори

та функцiонуютъ

TaKi органи:

Е вищим органом управлiння Товариства.

6.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Yci ,яш
загальнi збори, KpiM рiчних, вважаютъся позачерговими.
6.4. Рiчнi загальнi збори товариства

проводяться

ЗВIТНИМ.

9

не пiзнiше

зо

КВ1ТНЯ

року,

наступного з,

aкuioHepHoro товариетва. У разi якщо
6.5. 3агальнi збори проводятьея за рахунок КОШТIВ
загальнi збори проводятьея з iнiцiативи aкцioHepa (акцiонер;в), цей акцiонер
(акцiонери) оnлачуе (оnлачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких
загальних зборiв.

позачерговi

6.6. Позачерговi загальнi збори aкцioHepHoro товариства екликаютьея наглядовою радою:
а) з влаеноУ iнiцiативи;
б) на вимогу виконавчого органу - в разi порушення провадження про визнання товариетва
банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
в) на вимогу ревiзiйно'j KOMiei'j(ревiзора);
г) на вимогу акцiонерiв (aкцioHepa), яю на день подання вимоги cyкynнo е влаениками
(влаеником) десяти i бiлъше BiдeoткiB простих акцiй товариства;
д) в iнших випздках, встановлених законодавством.
6.7. Вимога про екликання позачергових загальних зборiв подаcrьея в пиеьмовiй формi
виконавчому органу на адресу за мiецезнаходженням aкцioHepHoro товариетва iз зазначенням
органу або прiзвищ (найменувань) aкuioHepiв, якi вимагають екликання позачергових
загальних зборiв, пiдстав для екликання та порядку денного. У разi скликання позачергових
загальних зборiв з iнiцiативи акцiонерiв вимога повинна також мiетити iнформацiю про кiлькiсть,
тип

i клас

налеЖIШХ aкцiOHepaM акцiй та буги пiдписаною

BciMa акцiонерами,

якi П подають.

6.8. Наглядова рада приймае рiшення про скликання позачергових загальних зборiв aкuioHepHoro
товариства або про BiдMOBYв такому екликаннi протягом 1О днiв з моменту отримання
вимогн про Ухскликання.
6.9. Рiшення про вiдмову у екликаннi позачергових загальних зборiв акцiонерного товариетва
може бути прийнято тiльки У разi:
- якщо акцiонери на дату подання вимоги не е влаениками, як MiHiMYM,
10% простих акцiй
товариства;

- неповноти даних про кiлькiсть, тип i клас акцiй, належних aкцioHepaм, що €
iнiцiаторами проведення позачергових зборiв, а також неповноти даних про прiзвища
цих акцiонерiв, порядку денного та пiдстав для скликання зборiв,
6.10. Рiшення наглядовоi' ради про екликання позачергових загальних зборiв або мотивоване
рiшення про BiдMOBY
у скликаннi надаcrьея вiдповiдному органу управлiння товариства або
aIЩiOHepaM, якi вимагають Ух скликання,

протягом

трьох

днiв

3 MOMeнry прийнятгя

такого

р,шення.
6.11. Наглядова рада не мае права вноеити змiни до порядку денного загальних зборiв, що
мiститьея у вимоз; про екликання позачергових загальних зборiв, KpiMвключення до порядку
денного нових nНTaНbабо проектiв рiшень.
6.12. Позачерговi загальнi збори aкuioHepHoro товариства мають бути проведенi протягом 45
днiв з дати подания вимоги про Ух екликання.
6.13. Якщо цього вимагають iнтереси акцiонерного товариства, наглядова рада мае право
прийняти рiшення про екликання позачергових загальних зборiв з пиеьмовим повiдомленням
акц;онер;в про проведения позачергових загальних зборiв та порядок денний не пiзнiше нiж за 15
дн;в до дати Ух проведення з позбавленням aкцioHepiB права вносити пропозицiYдо порядку
денного. У такому разi за вiдсутностi кворуму позачергових загальних зборiв повторнi загальнi
збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рiшення про скликання
позачергових загальних зборiв, зазначене
в
цьому абзацi, якщо порядок денний
позачергових загальних зборiв включае питания про обрання членiв наГЛЯДОВОI
ради.
6.14. У разi, якщо протягом 1О дн;в з моменту отримання вимоги про екликання загальних
зборiв наглядова рада не прийняла рiшення про Ух скликання, так; збори можуть бути
екликан; aкuiонерами, якi цього вимагають. Рiшення наглядовоУради про вiдмову у екликаннi
позачергових загальних зборiв акцiонерiв може бути оекаржено акцiонерами до суду.
6.15. Письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариетва та Ух
порядок денний надеилаcrьея персонально кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку
акцiонерiв, екладеному в порядку, встановленому законодаветвом про депозитарну систему
Украi'ни, на дату, визначену наглядовою радою, а в разi скликання
10

позачергових загальних

зборiв на вимогу aкnioHepiB у виnадках, передбачених частиною шестою статг; 47 Закону
Украiни «Про aIЩioHepHiтовариствю>,- акцiонерами, якi цього вимагають. Встановлеиа дата не
може передувати дню прийнятгя рiшення про проведення загальних зборiв i не може бути
встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення загальних зборiв.
6.16. Пнсьмове повiдомлення про проведення загальних зборiв та ix порядок денний надсиласгься
aIЩioHepaмперсонально особою, яка склика€ загальнi збори, рекомендованим листом, у
строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати Ix проведення. Повiдомлення розсила€ Товариство,
як€ склика€ загальнi збори, або особа, яка веде облiк прав власностi на aIЩii товариства у
разi скликання загальних зборiв акцiонерами.
Товариство не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв публiку€ в
офiцiйному друкованому opraнi повiдомлення про проведення загалъних зборiв та
додатково надсила€ повiдомлення про проведення загалъних зборiв та '[х порядок денний
фондовiй бiржi, на якiй це товариство пройшло процедуру лiстингу, а також не пiзнiше
шж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв розмiщу€ на впаснiй веб-сторiнцi в
мережi Iитериет iнформацiю, передбачену частипою третьою цi€lстаттi.
6.17. у разi pe€cтpaцi'iакцiй на iм'я номiнального утримувача повiдомлення про проведення
загальних зборiв та порядок денний надсиласгься номiнальному утримувачу, який забезпечу€
персональне повiдомлення aKnioHepiB,яких BiHобслугову€.
6.18. Повiдомлеиня

про

проведення

загальних

зборiв

aкцioHepHoro товариство Ma€

мiстити так] данi:

- повне найменування та мiсцезнаходження товариства;
дата, час та Micne (iз зазначенням номера кiмнати, офiсу або залу, куди мають прибути
акцiонери) проведення загальних зборiв;
час початку i закiнчення pe€cтpanii'aKnioHepiBдля участi у загальних зборах;
дата складення перетку аlЩiонерiв, якi мають право на участь узагальних зборах;
перелiк питань, що виносяться на голосування;

порядок ознайомлення aкцioHepiBз матерiалами, з якими
час пiдготовки до загальних зборiв.

ВОНИ

можуть ознайомитися пiд

6.19. Кожний аlЩiонер Ma€ право внести ПРОПОЗИЦII щодо питань, вкточених до порядку
денного загальних зборiв aKnioHepHoroтовариства, а також щодо нових кандндатiв до складу
opraHiBтовариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлъкiсного складу кожного з opraHiB.
Лропозицi'i вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до проведення загальних зборiв, а щодо
KaндMaTiBдо складу opraнiB товариства - не пiзнiше нiж за CiMднiв до дати проведення
загальннх зборiв.
Лропозицiя до порядку денного загальних зборiв aкцioHepHoroтовариства подасгься в письмовiй
формi iз зазначенням прiзвища (найменування) aкnioHepa, який i"iвносить, кiлькостi, типу та/або
класу належних йому аlЩiй, змiсту пропозицi'i до питання та/або проекгу рiшеиня, а також
кiлькостi, типу тalабо класу акцiй, шо належать кандидату, ЯКИЙ пропонусгься цим aкцioHepoMдо
складу opraHiBтовариства.
6.20. Наглядова рада товариства, а в разi скликання позачергових загальних зборiв такого
товариства на вимогу aKnioHepiBу випадках, передбачених законодавством, - акцiонери, якi цього
вимагають, приймають рiшення про включения пропозицiй ДО порядку денного не пiзнiше нiж за
15 днiв до дати проведення загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу opraHiBтовариства - не

пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загалъних зборiв.
6.21. Пропозицii aкnioHepiB(aкцioHepa), якi сукупно € власниками 5 або бiльше BiдcOТKiB
простих акцiй, пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборiв. У
такому разi рiшення наглядово'iради про включення питания до порядку денного не вимагасгься, а
пропозицiя вважаcrься включеною до порядку денного, якшо вона подана з дотриманням вимог
цiеi' cтa'IТi.

6.22. Змiни до порядку денного загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових
питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Товариство не Ma€права вносити змiни до
запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень. У разi, якшо акцiонери вносять проеК'I
1I

рiшення, ЩО вiдрiзняеться вiд зазначеного
включенlПO до порядку денного.

в порядку денному,

цей проект також

6.23.
Рiшення про вiдмову у включеннi npопозицiУ до порядку денного загальних
aKIIioHepHoro товариства може бути прийнято тiльки у разi:
недотримання акцiонерами строку, встановленого частиною першою цiй cтani;
неповноти даних, передбачених частиною другою IIicYcтani.

подлягае
зборiв

Мотивоване рimення про вiдмову у включеинi пропозицiУ до порядку денного загальних
зборiв aкцioHepHoro товариства надсилаcrься наглядовою радою aKIIioHepy протягом трьох днiв з
момеН1)' його npиЙНЯття.
6.24. У разi внесення змiн до порядку деиного загальних зборiв Товариство не niзнiше нiж
за 1О днiв до дати проведення загальних зборiв повинно повiдомити про це aкцioHepiB шляхом
направления вiдповiдних повiдомлень рекомендованими листами.
6.25. Головус на загапьних зборах голова наглядовоУ ради, або
наглядовою радою.

iнша особа, уповноважена

6.26. Реестрацiя aкцioHepiB (Ух представникiв), ЩО прибули для участi у загальних зборах,
про водиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь узагальних
зборах,
складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему УкраУни, iз
зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера. Реестрацiю aкцioHepiB (Ух представникiв)
проводить реестрацiйна комiсiя, яка прнзначаcrься наглядовою радою, а в разi скликання
позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв - акцiонерами, якi цього Вlfмагають.
Ресстрацiйна комiсiя мае право вiдмовити в реестрацii' акцiонеру (його представнику) лише у разi
вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його
представника), а у разi участi представника акцiонера - також документiв, ЩО пiдтверджують
повноваження представника на участь у загальних зборах акцiонерiв товариства.
Перелiк aKIIioHepiB, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах, пiдписуе голова
реестрацiйноУ KOMiciY,який обираcrься простою бiльшiсТIO голосiв
',-,. членiв до початку
проведення
реестрацП. Акцiонер, який не зарееструвався,
не мае права брати участь у
загальних зборах.
6.27.
Повноваження реестрацiйноУ КОМIСll за договором можуть передаватися реестратору,
зберiгачу або депозитарiю. У такому разi головою реестрацiйноi' KOMicii' е представник
реестратора, зберiгача або депозитарiя.
6.28.
Перелiк aкцioHepiB, якi зарееструвалися
протоколу загальних зборiв.

для участi у загальних

зборах, додаcrься

до

Мотивоване рiшення реестрацiйноУ KOMICIIпро BiдMOBY В peecтpaIIiY акцiонера чи його
представника для участi у загальних зборах, пiдnисане головою реестрацiйноУ KOMiciY,
додаcrься до
протоколу загальних зборiв та видаеться особi, якiй вiдмовлено в peecтpaцiY.
6.29. До закiнчення строку, вiдведеного на реестрацiю учасникiв зборiв, акцiонер мае право
замiнити СВОГО nредставника,повiдомивши про це ре€страцiйяу комiсiю та виконавчий орган
aкцioHepHoro товариства, або взяти участь узагальних зборах особисто.
У разi, якщо для учаcтi в загальних зборах з'явилося декiлька
ресструcrься той представник, довiренiсть якому видана пiзнimе.

представникiв

aкцioHepa,

6.30. у разi, якщо aкцiя перебувае у спiльнiй власноcтi декiлькох осiб, повноважения щодо
голосування на загальних зборах здiйснюcrься за Ух згодою одним iз спiввласникiв або Ух
загальним представником.

6.31. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, ЩО мають право на участь
узагальних зборах aкцioHepHoro товариства, CyкynHOс власниками 1 О i бiльше вiдсоткiв простих
акцiй, а також Державна комiсiя з цiнних nanepiB та фондового ринку можуть призначати своУх
представникiв
для нагляду за ресстрацiею
aкцioHepiB, проведенням
загальних
зборiв,
голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв товариство
повiдомляcrься письмово до початку peecTpaIIiY aKIIioHepiв.
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6.32. Посадовi особи aJЩioHepHoro товариства
зобов'язанi забезпечити
вiльний доступ
представникiв aIЩioHepiB (aJЩioHepa) та/або Державно;' KOMicilз цiнних паперiв та фондового
ринку до нагляду за ресстрацiсю aкцioHepiB, проведенням загальних зборiв, голосуванням та
пiдбитгям його пiдсумкiв.
6.33. Узагальних
зборах мають право брати участь особи, що с власниками акцiй Товариства
станоим на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему Украiни, та Ухповноважнi представники.
Загальнi збори aкuioHepHoro товариства мають кворум за умови peccтpauii для участi у них
aкцioHepiB, якi сукупно с власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiЙ.
6.34. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликас загальнi збори, також можугь
бути
присутиi посадовi особи товариства незалежно Biд володiння ними акцiями цього
товариства, представник аудитора товариства, представник органу, який вiдповiдно до статуту
представляс права та iнтереси трудового коллективу, та iншi запрошенi особи.
Перелiк акцiонерш, яю мають право на участь у загальних зборах,
встановленому
законодавством
про депозитарну систему Украlни.
особа, яка веде облiк права власностi на акцil товариства, або
надати iнформацiю про включення його до перелiку aJЩioHepiB, яю
загальних зборах. Змiни до перелiку aKuioHepiB, якi мають право
зборах aKuioHepHoro товариства, пiсля його складання заборонено.

складаcrься в порядку,
На вимогу aJЩioHepa
Товариство зобов'язанi
мають право на участь у
на участь у загальних

6.35. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцюнерного товариства.
До виключно'j компетенцil загальних зборiв належить:
1) визначення основних нanрямкiв дiяльнocтi aкцioHepHoro товариства;
2) внесення змiн до статуту товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства;
5) прийнятгя рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийнятгя рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства;
7) прийнятгя рiшення про зменшення статутного капiталу товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про загалънi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну
комiсiю (ревiзора) товариства, а також внесення змiн до них;
1О) затвердження рiчного звiту товариства;
I 1) розподiл прибутку i збиткiв;
12) прийнятгя рiшення про викуи товариством розмiщених ним акцiй, KplМ викупу акцiй у
разi. ко.1и aкцioHep голосував проти прийнятгя загальними зборами aKuioHepiB рiшення про
злитгя. присднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу товариства,
та/або
вчинення
товариство.\! значного правочину, та/або змiну розмiру статутного капiталу.
13) прийнятгя рiшения про форму iснувашlЯ акцiй;
14) заrneР;IЖення розм ipy рiчних дивiдендiв;
I 5) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;
16) обрання членiв наГЛЯДОВОlради, затвердження умов цивiльно-правових
або трудових
дoroвopiв. шо ук.lцатимуться з ними, встановлення розмiру Ух винагороди, обрання особи, яка
уповнов,,:.i'Уcrъcя на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами нагЛЯДОВОlради;
1-) ПР~
рiшення про припинення повноважень членiв наГЛЯДОВОlради;
18) обpaюu
ч.lенiв ревiзiЙНОl KOMicil,прийняття рiшення про дострокове припинешlЯ ;'х
ПОВНО~RЬ:
19) З<!'Т1!е:С'З=:ю.аи HOBкiBреВlЗlИНОlKOMicii';
20) обp3.J
'и·eнJ'" .liчи.1ьноl KOMicil, прийнятгя рiшення про припинення ух повноважень;
21)
пр
ння про вчинення значного правочину, якщо ринкова BapтicTb майна,
робiт
с предметом такого правочину, перевищус 25 вiдсоткiв BapTocTi
активш ~
ocnнньoi' рiчно;' фiнаНСОВОlзвiтностi товариства;
22) пptd!i
,:С~::<:fШ2 про вlUiл та припинення товариства, KpiM випадкiв, передбачених
заКОНО;Ias=-nОL
uацiю
товариства,
обрання лiквiдацiЙНОl KOMici'i, затвердження
порику
з.uil порядку розподiлy мiж акцiонерами майна, що залишаcrься
Пlс." 1а.Ю1Ю::==
=торiв. i затвердження лiквiдацiйного балансу;

=__
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23)
прийняпя рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядовоУ ради, звiту
ревiзiйноУ KOMiciY
(ревiзора);
24) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства;
25) обрання KOMiciYз припинення aкцioHepHoro товариства;

директора, ЗВI~

Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключноУ компетенцii' загальних зборiв
не можуть бути переданi iншим органам товариства.
6.36. Змiна компетенцiУ загальних зборiв вiдбуваcrься у разi внесения змiн у законодавство
що регулюс дiяльнiсть господарських, i зокрема, акцiонерних товариств шляхом внесенш
змiн до цього статуту. При наявностi протирiч стосовно компетенцii' загальних зборiв м;"
цим статутом та чинним законодавством застосовуcrься чинне законодавство.

6.37. Загальнi збори aкцioHepiB обирають лiчiльну комiсiю, яка здiйснюе пiдрахунок голосiI
пiд час голосування з питань порядку денного загальних зборiв, надае роз'яснення щоде
порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпечення~
проведення голосувания на загальних зборах. Повноважения лiчильноУ KOMiciYза ДOГOBOPO
можуть передаватися реестратору або депозитарiю товариства. У мови договору затверджуютьCl
загальними зборами.
6.38. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного
використанням бюлетенiв для roлосувания.

проводиться

,

6.39. Рiшення загальних зборiв aкцioHepHoro товариства з питания, винесеного на голосування.
приймаcrься
простою бiльmiстю
голосiв aкцioHepiB, якi заресструвалися
для участi )
загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питания акцiЙ. Рiшення загальних
зборiв з питань, передбачених rтyнктaми 2 - 7 та 22 пункту 6.35. цього Статуту, приймаcrьс~
бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi узагальних
зборах та с власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiЙ.

Обрання членiв opraнiB товариства (наглядовоУ ради, реВIЗIИНОУKOMiciY) здiйснюеться Е
порядку кумулятивного голосувания. При обраннi членiв органу aкцioHepHoro товариства
КУМУ,1Ятивним голосуванням
голосування
проводиться щодо Bcix кандидатiв одночасно.
Обраними
вважаються Ti кандидати, якi набрали нвйбiльшу кiлыciсть голосiв aкцioHepiB
порiвняно з iншими кандндатами.
Члени органу товариства
вважаються обраними, а
орган
товариства
вважаcrься
с формованим
виключно за умови обрання повного
кiлькiсного складу органу товариства шляхом кумулятивного roлосування.
6АО. XiJ. загальних зборiв або розгляд окремоro питання за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв
чи са..\fИXзборiв може фiксуватися технiчними засобами, про що мае бути зазначено
у
протоко.,i. Вi:IПовiднi записи в цьому випадку додаються до протоколу загальних зборiв.

6Al. Har.IlUoBa

рада с органом,
Me~
~"'O\ofoeтe8uii,
визначеноi
дiJl_'l.Ьв:iстъ ВИIoo:ОВSВЧОГО
органу.
О

ЩО здiйснюс захнет прав акцiонерiв товарнства, i в
статутом
та цнм Законом, контролюе
та регулюс

у разL fiIII0 кiThЮСТЬ акцiонерiв Товариства - власникiв простих акцiй буде складати 9 осiб i
менше. по- за:", ..синя наглядовоУ ради будуть здiйснюватися загальними зборамн aкцioHepiB.
у цьо
- ВJШЗ.Th'Упередбаченi законодавством та цим статутом повноваження наглядовоУ
ра:ш ] ciIroroвкн
та проведення загальних зборiв
мають здiйсшоватися
директором
това:рв
6А2. &.
ro,'OC~·'ВгН3_

обираcrься загальними зборами aкцioHepiB виключно кумулятивним
iзичних осiб, якi мають повну дiсздатнiсть, тalабо з числа юрндичних
нar.~oBoY ради - юридична особа може мати необмежену юлыciсть
овiй paдi. Порядок дiяльностi представника акцiонера - юрндимчноi
вюначаcrься самим aкцioHepoM.

]

осiб . =::ioJ~.:z.
пре.з==II:I:i~
особи
BZ:-П::":ICii
6.43. С
наг.1Я.:t
Toвa:plICn!a..
6.44.

='-I:IODI!IOI-

П",",,:саж:l!2:t
'!1'!z;r>-:"']1OL

зБОр8-\fR

pa.:m складае 3 особи, якi обираються строком на 3 роки. Член
б)ти одночасно директором тalабо членом ревiзiйноУ KOMici
r"

нar.~oBoY ради дiйснi з моменту його обрання загальними
представника акцiонера - члена наглядово'" ради дiйснi з

U:=-IQ~ННЯ
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моменту
видачi
йому
довiреностi акцiонером - членом наглядовоi'
товариством письмового повjдомлення про призначення представника

ради та отримання

6.45.
Без рiшеЮIЯ загальних зборiв повноваження члена нагпядовоУ ради з одночасним
припинеЮlЯМдоговору припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства не менш, нiж
за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядовоi' ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законноУ сили вироком суду, яким ЙОГО засуджено до покарання, що
виключаЕ: МОЖJlивiсть ВИКDНaюIЯ обов'язкiв члена наглядовоi" ради;
4) в разi cMepтi, визнания його недiездатним, обмежено дiездатним, безвiсно вiдсутиiм,
померлим,
6.46. До виключиоi

компетеицii

в межах

наглядовоi

CBO€i"

---

ради иалежить:

питания, пов'язанi
з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату Ухпроведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, кpiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
статуту товариства та у виnадках, встановлених законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiниих палерiв, KpiMакцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, KpiMакцiй, цiнних nanepiB;
7) затвердження ринковоУ вартост; майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень директора;
9) затвердження умов контракту, який укладаcrься з директором, встановлення розмiру його
винагороди;
1О) прийняття рiшення про вiдсторонення
директора вiд здiйснення повноважень та обрання
(призначення) особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора, i в тому числi У
разi вiдnyстки, хвороби, та в iнших випадках тимчасовоУ BiдcYТHOCT;директора;
11) обрання
ресстрацiйноi'
KOMicii', за винятком випадкiв, встановлених Законом У краУни
«Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг, У разi, якщо наглядова рада В1Дсутня,це питання
належить до компетенцi'j директора Товариства;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та cтpoKiB виnлати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
14) визначення дати складення перелiку aкцioHepiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення nитaнь про участь товариства у промислово-фiнансових
грynах та iнших
об'сднаннях, про заснувания iнших юридичних осiб;
16) розроблення
умов
договору про злиття (присднання) або
плану
подiлу (видiлy,
перетворення),
пiдrотовка
для aкцioHepiB пояснення
до умов договору
про злиття
(присднання)
або плану подiлу (видiлу, перетворення),
та вирiшення
Iнших nитaнь,
вiднесених до компетенцii наглядовоi ради чинним законодавством у разi злиття, присднання,
подiлу, видiлу або перетворення товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якшо ринкова Bapтicть майна або
послу г, шо с його предметом, становить вiд 1О до 25 вiдсоткiв вартост; активiв Товариства за
даними останньоУ рiчноУ фiнансово'j звiтностi;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неnлатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або Ухвиконання, у тому числi внаслiдок виnлати дивiдендiв або викулу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiНlOвача майна товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметъся з НИМ, встановлення p03Mipy оплати йога послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) ресстратора, зберiгача власникiв iменних цiнних
nanepiB товариства або депозитарiя цiнних nanepiB та затвердження умов договору, що
укладатиметься з НИМ, встановлення p03Mipy оплати його послуг;
21) надсилання пропозицii' акцiонерам про придбання належних i'M простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
1) ззтвердження

го

компетенцii" положень, якими регулюються
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22) попередньо давати згоду на укладання договорiв вiдносно передачi у користування
(платне тalабо безоплатне) i вiдчуження таких основних засобiв, як автомобiлi, нерухоме
майно, i в тому числi земелънi дiляни; договорiв на отримання кредитiв, позик, iнвестицiй,

застав рухомого i нерухомого майна а також майнових прав Товариства, на укладення
договорiв поруки, вiдступлення права вимоги, згiдно з якими вiдступаегься право вимоги
Товариства iншим особам за договорами, де сума вимог перевищу€ 50 мiнiмальних
заробiтних плат, або договорiв переведення боргу, згiдно з якими на Товариство буДУТь
переводитись борги iнших осiб. Зазначенi в цьому nYНKTiправочини, укладенi директором
без отримання попередньоУзгоди наглядовоУ ради, € недiЙсними.
6.47. Питання, що належать до виключноУкомпетенцi! наглядовоУради акцiонерного товариства,
не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, KpiM загальних зборiв, за винятком
випадкiв, встановлених законодавством.
6.48. Змiна компетенцiУнаглядовоi' ради вiдбуваегься у разi внесення змiн у законодавство,
що регулю€

ДlЯЛЬНJСТЬ

господарських, i зокрема, акцiонерних товариств шляхом внесения

змiн до цього статуту. При наявностi протирiч стосовно компетенцii" наглядовоУ ради мiж
цим статутом та чинним законодавством застосовуегься чинне законодавство.
6.49. Посадовi особи opraнiB aкцioHepHoro товариства забезпечують членам наглядово!
ради доступ до iнформацi! в межах, необхiдних для проведення i'x законно! дiяльностi
передбачених законодавством та статутом Товариства.
6.50. Засiдання наглядовоУради проводяться в Mipy необхiдностi, але не рiдше одного разу на
квартал. Засiдання наглядовоУради скликаються за iнiцiативою голови наглядовоУради або на
вимогу члена наглядовоУ ради. Засiдання наглядовоУради також скликаються на вимогу
ревiзора, директора, aкцioHepiB, що володiють у сукупностi не менщ нiж 10% вiдсотками
простих

iменних

акцiЙ. На вимогу наглядовоi" ради в П засiданнi

або в розглядi окремих питань

порядку денного засiдання можуть брати участь директор, ревiзор та iншi визначенi наглядовоlO
радою особи. У засiданнi наглядовоУради на i'i запрошення з правом дорадчого голосу можуть
брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом
органу, який пiдписав колективний договiр BiдiMeHiтрудового колективу.
6.51. Засiдання наглядовоУради вважаегься правочинним, якто в ньому беруть участь Bci його
члени. Кожний член наглядовоi' ради

Ma€ ОДИН

голос. Рiшення вважаеться ухваленим, якщо за

нього проголосували Bci члени наглядовоУради.
6.52. Наглядова рада пода€ загальним зборам
порядку, передбаченому ВН)'ТРJШН1МИ нормативними
6.53.

Директор

Товариства

с виконавчим

щорiчний звiт про
документами

свою ДIЯЛЬНlстьВ

Товариства.

оргаиом Товариства.

До

компетенцiУ

виконавчого органу належить вирiшення Bcix питань, пов'язаних з керiвницrвом поточною

дiяльнiсТlO товариства, KpiM питань, що
зборiв та наглядово;' ради Товариства.

належать до ВИКЛlOчноУ
компетенцi[ загальних

6.54. Призначення на посаду директора Товариства, звiльнення з посади директора,
вiдсторонення Biд посади директора, призначення тимчасово ВИКОНУlOчого
функцil директора
у випадках, передбачених пiдпунктами вiдбуваегься на пiдставi рiшення наглядовоУ ради.
Вiд iMeHiТовариства контракт з директором пiдпису€ голова наглядово'i ради чи особа,
уповноважена на таке пiдписання наглядовою радою.

6.55. До компетенцi! директора належить:
1) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для Ухнього
виконання;

2) органiзацiя поточноУ дiяльностi Товариства;
3) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарськоУдiяльностi Товариства;
4) укладання i пiдписання договорiв в межах встановленоУ цим статутом компетенцiУ
Директора (за ВИКЛlOченнямдоговорiв, зазначених у пiдпунктi 2] пункту 6.35., та у
пiдпунктах 17, 22 пункту 6.46 цього статуту), та органiзацiя виконання i контроль за
виконанням укладених договорiв (угод);
5) затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладш працiвникiв
Товариства (KpiMголови та членiв наглядовоУради та членiв ревiзiйноУKOMicilТовариства);
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6) органiзацiя ведения бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надания рiчного звiту
та балансу Товариства на затверджения загальним зборам;
7) прийом та звiльнения працiвникiв Товариства у вiдповiднocтi до чинного законодавства,
органiзацiя ведения облiку кaдpiB, встановления системи заохочень та накладания стягнень на
працiвникiв Товариства;
8) укладання
вiд iмeH; власникiв Товариства
колектнвного
договору
з працiвниками
Товариства;
9) здiйснення iншиx Дlи, що випливають IЗ Статуту, рiшень загальних зборiв aкцioHepiB та
спостережно, ради.

<у.

6.56. Директор Товариства мае право:
1) без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиияти вiд його iMeHi юридичнi дi,
i в тому числi укладати договори, контракти, угоди в межах компетенцГi, визначено"i цим
Статутом;
2) розпоряджатися
коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом
Товариства;
3) делегувати CBO'jокрем; повноваження iншим особам шляхом надання довiреностей вiд
iMeH; Товариства;
4) вирiшувати
iншi питання, делегованi наглядовою радою або загальними зборами
aкцioHepiв;
5) видавати накази, розпорядження та iншi адмiнiстративно-розпорядчi
документи в межах
своУх повноважень.

6.57. Повноважения
статуту Товариства.

ПЕРЕВJРКА

директора

можуть

змiнюватись

ФlНAНСОВО-ГОСПОДАРськоi

у раз, внесения

ДIЯJlЬНОСТI

ВlДповlДНИХ змiн до

ТОВАРИСТВА

7.1. У Товариствi
створюcrься
реВlЗIина КОМIC,я,яка перевiряс фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства, дiяльнiсть його дочiрнix пiдприсмств, фiлiй та представництв.
7.2. Голову та члена ревiзiйноi' KOMici, обирають загальнi збори акцiонерiв з числа фiзичних
осiб - акцiонерiв, якi мають повну цивiльну дiсздатнiсть, або представникiв юридичних осiбакцiонерiв,
шляхом кумулятивного голосувания у кiлькостi двох осiб строком на 3 роки.
Дострокове переобрання ревiзiйно, KOMici, здiйснюcrься загальними зборами aкцioHepiB.
7.3. Члени ревiзiйно, KOMici, не можуть одночасно бути членами наглядово'j ради Товариства,
директором
Товариства,
корпоративним
секретарем
та
iншими
посадовими
особами
Товариства. Члени ревiзiйно,
KOMici, не можуть входити до складу лiчильно,
KOMici,
товариства.
7.4. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарсько,
дiяльностi Товариства за
результатами кожного фiнансового року i за пiдсумками перевiрки готус висновок, в якому
мiститься iнформацiя про:
пiдтверджения достовiрностi та повноти дан их фiнансовоi' звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушения
законодавства
пiд час провадження
фiнансово-господарськоi'
дiяльностi, а також встановленого порядку ведения бухгалтерського облiку та подання
звiтностi.
7.5. Виконавчий орган забезпечус членам ревiзiйно, KOMici, доступ до iнформацi, в межах,
передбачених внутрiшнiми норматив ними документами Товариства.
7.6. Директор пiд час проведения перевiрок забезпечус
реВIЗ'ИНШ KOMici, доступ до Bci6
iнформацi, про господарсько-фiнансову дiяльнiсть Товариства.
7.7. Ревiзiйна комiсiя у вiдповiдностi з покладеними на не, завданиями
спецiальнi перевiрки фiнансово-господарськоi' дiяльностi Товариства.
7.8. Позаплановi спецiальнi перевiрки
1) за рiшенням загальних зборiв;
2) за рiшенням наглядово, ради;

ревiзiйна комiсiя проводить:
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здiйснюс

позanлаНОВl

и

3) за аласною iнiцiативою;
4) на вимогу aIЩioHepiB,що володiють у сукупностi понад 10% простих акцiй Товариства.
7.9. За пiдсумками проведення планових та позапланових спецiальних перевiрок реВlЗlина
комiсiя складае висновки i надаЕ його для ознзйомлення наглядовiй paдi i загальним зборам
aкцioHepiB.
7.10.
Ревiзiйна КОМIСlЯдоповiдае про результати проведених ним перевiрок
зборам i спостережнiй paдi, звiтуЕ про свою дiяльнiсть за piK на загальних зборах.

)

Н

)

загальним

7.11. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв або
проведення засiдання спостережно"i ради у випадку виникнення загрози iстотним iHтepecaM
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
7.12. Ревiзiйна комiсiя мае право за аласною iнiцiативою а також
посадових осiб Товариства i за рахунок Товариства залучити до
спецiалiстiв, спецiалiзованi пiдприемства, аудиторськi фiрми.

за iнiцiативою IНШИХ
проведення перевiрок

7.13. Ревiзiйна комiсiя мае право вносити пропозицii' до порядку денного загальних зборiв та
вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiЙНО"iKOMici"iмають право бути
присутнiми на загальних зборах та брати участь в 06говоренн; питань порядку денного з правом
дорадчого голосу.
Члени ревiзiйно"i KOMici"iмають право брати участь у засiданнях наглядово"i ради та виконавчого
органу у випадках, передбачених законодавством
а також у разi запрошення
ух на ц;
засiдання наглядовою радою.
7.14.
Рiчна фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства шдлягаЕ обов'язковiй
перевiрцi незалежним аудитором.
Посадовi особи товариства зобов'язанi забезпечити доступ
незалежного аудитора до Bcix документiв, необхiдних для перевiрки результатiв фiнансовогосподарсько"i дiяльностi товариства.
7.15. Аудиторська перевiрка дiяльностi aIЩioHepHoro товариства також маЕ бути проведена на
вимогу aIЩioHepa (aкцioHepiB), який (якi) е власником (аласниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих
акцiй товариства. У такому разi aкцioHep (акцiонери) самостiйно укладаЕ (укладають) з
визначеннм ним (ними) аудитором (аудиторською фiрмою) договiр про проведення аудиторськоi'
перевiрки фiнансово-господарсько"i дiяльнocтi товариства, в якому зазначаcrься 06сяг перевiрки.
Битрати, пов'язанi з проведенням перевiрки, покладаються на акцiонера (aкцioHepiв), на вимогу
якого проводил ася перевiрка. Загальнi збори акцiонерiв можуть ухвалити рiшення про
вiдшкодування витрат aкцioHepa (aIЩioHepiB)на таку перевiрку. Товариство зобов'язане протяroм
10 днiв з дати отримання запиту aкцioHepa (aIЩioHepiB) про таку перевiрку забезпечити аудитору
можливiсть проведення перевiрки. У зазначений строк виконавчий орган мае надати aкцioHepy
(aIЩioHepaм) вiдповiдь з iнформацiею щодо дати початку аудиторсько"i перевiрки.
Аудиторська
перевiрка на вимогу aIЩioHepa (aкцioHepiB), який е власником бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй
товариства, може проводитися не частiше двох разiв на календарний piK.
у разi проведення аудиту товариства за зая вою aIЩioHepa (aкцioHepiB), який (якi) е аласником
(аласниками) бiльше 1О вiдсоткiв простих акцiй товариства, директор
товариства на вимогу
такого aкцioHepa (aIЩiOHepiB) зобов'язаний надати завiренi пiдписом уповноваженоi' особи
товариства та печаткою товариства копjу Bcix ДOKYMeHтiв протягом п'яти робоч:их днiв з дати

отримання вiдповiдного запиту аудитора.
7.16. Незалежно Biд наявностi ревiзiйно"i KOMici"iна вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера),
якi (який) на момент подання вимоги сукупно Е власниками (аласником) бiльше 10 вiдсоткШ
простих акцiй товариства
може проводитись
спецiальна перевiрка фiнансово-господарськоi'
:Iiяльностi aкцioHepHoro товариства аудитором
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ПРИПИНЕПНЯ

ТОВАРИСТВА

8.1. Припинення дiяльностi Товариства здiйснюcrься в результатi лiквiдацii" або способом
йоro реорганiзaЦII. При реорганiзацi"i (шляхом злитrя, приедпання,
подiлу, перетворення)
вся сукупнiсть прав та обов'язюв Товариства переходить до його правонаступникiв.

iдкрИ1
:ЛlДНИI

1]

рш

Добровiльне
припинення Товариства здiйснюcrься за рiшениям загальних зборiв, якщо за
таке рiшения проголосували три чвертi aIЩiOHepiB, присутнiх на зборах. Строки та порядок
припинения
Товаритсва
визначаються
загальними
зборами
aIЩiOHepiB та
ЧИН ним
законодавством.

lншi ПlДстави та порядок припинення аКЦlOнерного товариства

визначаються

законодавством.

8.2. Реорганiзацiя Товариства (злиття, приеднання, подiл, видiлення, перетворення) вiдбуваcrься
за рiшенням Загальних зборiв, якi вирiшують питания про реорганiзацiю
Товариства,
затверджения проекту договору про злиття (приеднання) або проекту рiшения про подiл
(видiлення) або перетворения а також iншi питания, пов'язанi з реорганiзацiсю
Товариства.
8.3.
Не пiзнiше, нiж за 30 днiв до загальних зборiв aIЩioHepaM повинна бути надана
можливiсть ознайомитися з документами, пов' язаними з реорганiзацiею Товариства.
8.4. Ознайомлення aкцioHepiB з зазначеними вище документами
встановленому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

здiйснюcrься

в порядку,

8.5. Товариство зобов'язане здiйснити оцiнку та викуп акцiй aкцioHepiв, якi вимагають цього у
разi, коли цi акцiонери голосували прати ухвалення Загальними зборами рiшення про
реорганiзацiю. Оцiнка та викул акцiй здiйснюcrься у вiдповiдностi до чинного законодавства та
внутрiшнiх нормативних документiв Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцiй
встановлюcrься внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
8.6. Товариство лiквiдуcrься за рiшенням:
- загальних зборiв акцiонерiв;
- суду або господарського суду з пiдстав, що передбаченi
8.7. Пiсля ухвалення
прнпиняcrься.

рiшення

про л;квiдацiю

Товарнства

чинним законодавством.
його

ПlДприемницька

дiяльнiсть

8.8. ЯКЩО на момент ухвалення загальними зборами акцiонерiв рiшення про лiквiдацiю
Товариство
не мае зобов'язань
перед кредиторами,
його майно розподiляcrься мiж
акцiонерами вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
У разi лiквiдацi"i платоспроможного Товариства
при наявностi кредиторiв
вимоги його
кредиторiв та акцiонерiв задовольняються у черговостi, визначенiй чинним законодавством.
8.9. Рiшення про лiквiдацiю Товариства, обрания лiквiдацiйно"i KOMici"i,затвердження порядку
.1iквiдацi"i, а також порядку розподiлу
мiж акцiонерами
мвйна, що залишилося пiсля
задоволення вимог кредиторiв, вирiшують загальнi збори aкцioHepHoro товариства.
8.10. 3 моменту обрання лiквiдацiйноi' KOMici'i до не"!"переходять повноваження наглядово"i
радн та внконавчого органу акцiонерного товариства.
Комiсiя
виступае в судi вiд iMeHi
Товарнства, яке припиняcrъся. Лiквiдацiйний баланс, складений лiквiдацiйною комiсiею, пiдлягае
затвердженню загалъними зборами .
.11.
Порядок лiквiдацi"i Товариства,
а також утворення
та органiзацi"i роботи йоro
liквiдацiЙliо"i KOMici"iу разi визнання його банкрутом, а також у разi лiквiдацll за рiшенням
:уду в iнших випадках, передбачених законодавством, визначаcrься законодавством Укра"iни.
12. Комiсiя з припинення юриднчно"i особи помiшае в друкованих засобах масово!
'Нформацi!, в яких публiкуютъся
вiдомостi про державиу реестрацiю юридично"i особ н,
припиняcrься, повiдомлення про припинення юриднчно"i особи та про порядок ; строк
вления кредиторами вимог до не!. Цей строк не може становити менше двох мiсяцiв з дия
_~лiкацi! повiдомлення про припинення юридично! особи.
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8.11.
ПОрЯДОКлiквiдацi) Товариства,
а також yrворення та органiзацll
ро60ти його
лiквiдацiйно) KOMici)у разi визнання йОГО банкрyroм, а також у разi лiквiдацi) за рiwенням
cylIY в iнwиx випадках, передбачених законодавством, визJiачаcn.cя законодавством Укрai"ни.
8.12. Комiсiя 3 припннення юридично) особи помiща( в друкованих засобах масово)
iнформацi), в яких публiкуються BiдoMocтi про державну ресстрaцiю юридично) особи,
ЩО приnиняcrъся, повiдомлення про припинення юридично) особи та про порядок i СТРОК
заявления кредиторами вимог до не). Цей строк не може становити Meнwe двох мiсяцiв 3 дня
публiкавi) повiдомлення про приnннення юридичноi особи.
Комiсiя вжнва( ycix МОЖЛИВИХ
заходiв щодо внявлення
повiдомля( )Х про приnннення ЮРиди'ПЮi особи.
8.13.
Оцiика
встановленому
Товариства.

майна ТовариCI1lll niд
чинним звконодaвcnoм

кредиторiв,

а також

Н<У.

-

nисьмово

час його лiквiдацi)
здiйсlПOCТЬСЯ у порядку,
та
внyrpiшнiми
нормативиими
документами

8.14. ЛiквiдВlliя ТовариCI1lll вlI8JI<3eП,C>I
заверmеною, а Товариство таким, ЩО припиинло свою
дiяльнiсть, 3 дати внесения:запису про проведення державно) peccтpaцi) приnннення товариства
в результатi його лiквiдaцii до €дивoro державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб·
пiдnpи(сцiв.

8. ЗМШИ В уcrАНОВЧИХ
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ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА

9.1. Змiии до ста1у1у T.-ps:ma ввaJI!1ICIЪCЯприiiняти, якщо за нього проголосували бiльш
як три чвеpтi голосiв 8liЦ-ЩЧв, пi зapetструвалися
власннками голосуючих з J!ЪOП) mmшня акцiЙ.

для участi у загальRИX з60рах та (

9.2. Biд дати В8~rnпxw ~IПIЯ
про проведення загальних зборiв до дати проведення
загальнях з60piв Тощ- dIO ВаДаЕ: aкцioHepaм можливiсть ознайомитися з 3 проектом
рimення про _ 00 •••• 3!!0п ~ cnпyry Товариства i з самими змiнами, за мiсцезнаходженням
товapиcrвa у poбoqi ~
з 8-00 до 16-00, а в день проведення загальних з60рiв - також У
м.icцi ix
11 У lювiдо •••..•
еннi про проведеиия загальних з60рiв вказуються KOНJ(pe1Нe
мicцe д:IЯ "Ц
ПOffiIN
(номер кiмнати, офiсу тощо) та посадова
особа товариства,
вiдnoвiд,щьна за llOPIQOI<озввйомпення aкцioHepiв 3 документами.

"1"•••"'5 ••••

93. ТоварИC'ПlO зобов'l<3aIIe У встановлеииii чИIIНИМзаконодавством строк заре(струвати
змiни, якi були Bнeceвi в цей Cтaryт, в opгaнi, що провiв ресcтpaцiю Товаарнства.
9.4. Змiии, внесет
у cтaryт
Товариства, пiдпягають державнiй
npa8ИJ1ВМН,щО встановлет ДШIдержавно) peccтpaцii Товариства.
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pe(cтpaцii

за тими ж
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KiBCbKO!
областi, Укра!на, шiстнадцятого червня двi тисячi одинадцятого
року.
Я, Покровська Л.I., держав!;!ий Hoтapiyc Iзюмськоi'
державноi'
нотарiально! контори XapкiвCЬKO! облаCТI; засвiдчую справжнiсть пiдпису
голови
зборiв
Публiчного
aкцioHepHoro
товариства
"Дослiдний
електромонтажний завод" Свинаренко Любов Митрофанiвни та секретаря
зборiв Публiчного aкцioHepHoro товариства "Дослiдний електромонтажний
завод" Щербак Антонiни Iванiвни, який зроблено у мо!й присутностi.
Особу гр.Свинаренко Любо в Митрофавiвни
та Щербак Антонiни
Iванiвни, якi пiдписали документ, встановлено,
i:x дiодатнiсть
та
повноваження переВlрено.

о державного мита: 0,68 грн. по кв. банк
Державвий

BOTapiyc

--

-

-

Саnкоl. М.

