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Положення
Про Наглядову раду

Наглядова рада € органом, що здiйсню€ захист прав акцiонерiв товариства, i
в межах компетенцi1, визначеНО1 статутом та цим Законом, контролю€ та регулю€
дiяльнiсть виконавчого органу.

у разi, якщо кiлькiсть акцiонерiв Товариства - власникiв простих акцiй буде
складати 9 осiб i менте, повноваження наГЛЯДОВО1ради буДУть ЗДIИснюватися
загальними зборами акцiонерiв. У цьому ж випадку передбаченi законодавством та
цим статутом повноваження наГЛЯДОВО1ради з пiдготовки та проведення загальних
зборiв мають здiйснюватися директором товариства.

Наглядова рада обира€ться загальними зборами акцiонерiв виключно
кумулятивним голосуванням з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiездатнiсть,
тaJабо з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член наГЛЯДОВО1ради - юридична особа
може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок
дiяльностi представника акцiонера - ЮРИДИМЧНО1особи у наглядовiй радi
визнача€ться самим аКЦlОнером.

Склад наГЛЯДОВО1ради склада€ 3 особи, якi обираються строком на 3 роки.
Член наГЛЯДОВО1ради не може бути одночасно директором тaJабо членом ревiзiЙНО1
KOMici1Товариства.

Повноваження члена наГЛЯДОВО1ради дiйснi з моменту його обрання
загальними зборами товариства. Повноваження представника акцiонера - члена
наГЛЯДОВО1ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом
наГЛЯДОВО1ради та отримання товариством письмового повiдомлення про призначення
представника.

Без рiтення загальних зборiв повноваження члена наГЛЯДОВО1ради з одночасним
припиненням договору припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства не. .
мент, Нlж за два тижНl;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наГЛЯДОВО1ради за станом
здоров'я;
3) в разi набрання заКОННО1сили вироком суду, яким його засуджено до покарання,
що виключа€ можливiсть виконання обов'язкiв члена наГЛЯДОВО1ради;
4) в разi cMepTi, визнання його недiездатним, обмежено дiездатним, безвiсно. .BlДCYTНlM,померлим.

ДО ВИКЛЮЧНО1компетенцi1 наГЛЯДОВО1ради належить:
1) затвердження в межах CBO€1компетенцi1 положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю товариства;



2) Пlдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату lХ
проведення та про включення пропозицlИ до порядку денного, KpiM скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв
вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, кpiM акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, кpiM акцiй, цiнних
паперIВ;
7) затвердження РИНКОВОlBapTocTiмайна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та припинення повноважень директора;
9) затвердження умов контракту, ЯКИЙ уклада€ться з директором, встановлення
розмiру його винагороди;
1О) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд ЗДIИснення повноважень та
обрання (призначення) особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора,
i в тому числi у разi вiдпустки, хвороби, та в iнших випадках тимчаСОВОl. .BIДCYТHOCТ1директора;
11) обрання ре€страцiЙНОl KOMlCll, за винятком випадкiв, встановлених Законом
УкраlНИ «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
вiдсутня, це питання належить до компетенцil директора Товариства;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та CтpoкiB виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного законодавством;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у
загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'€днаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) розроблення умов договору про злиття (при€днання) або плану подiлу (видiлу,
перетворення), пiдготовка для акцiонерiв пояснення до умов договору про злиття
(при€днання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), та вирiшення iнших питань,
вiднесених до компетенцil наГЛЯДОВОlради чинним законодавством у разi злиття,
при€днання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що € його предметом, становить вiд 1О до 25 вiдсоткiв BapTocTiактивiв
Товариства за даними остаННЬОlрiЧНОlфiнаНСОВОlзвiтностi;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або lХ виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) pe€CтpaTOpa, зберiгача власникiв iменних
цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицil акцiонерам про придбання належних 1М простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
22) попередньо давати згоду на укладання договорiв вiдносно передаЧl у
користування (платне тaJабо безоплатне) i вiдчуження таких основних засобiв, як
автомобiлi, нерухоме майно, i в тому числi земельнi 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 вiдступа€ться 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 пунктi правочини, укладенi директором без отримання
попереДНЬОl згоди наГЛЯДОВОlради, € недiйсними.

Питання, що належать до ВИКЛЮЧНОlкомпетенцil наГЛЯДОВОlради акцiонерного
товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, KpiM загальних
зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Змiна компетенцi1 наГЛЯДОВОlради вiдбува€ться у разi внесення змiн у
законодавство, що регулю€ дiяльнiсть господарських, i зокрема, акцiонерних
товариств шляхом внесення змiн до цього статуту. При наявностi протирiч
стосовно компетенцil наГЛЯДОВОlради мiж ЦИМстатутом та чинним законодавством
застосову€ться чинне законодавство.

Посадовi особи opraHiB акцiонерного товариства забезпечують членам наГЛЯДОВОl
ради доступ до iнформацil в межах, необхiдних для проведення lХ заКОННОlдiяльностi
передбачених законодавством та статутом Товариства.

Засiдання наГЛЯДОВОlради проводяться в Mipy необхiдностi, але не рiдше одного
разу на квартал. Засiдання наГЛЯДОВОlради скликаються за iнiцiативою голови
наГЛЯДОВОlради або на вимогу члена наГЛЯДОВОlради. Засiдання наГЛЯДОВОlради. .. .також скликаються на вимогу реВ1зора, директора, аКЦlОнерш, що ВОЛОДIЮТЬу
сукупностi не менш, нiж 10% вiдсотками простих iменних акцiй. На вимогу
наГЛЯДОВОlради в i"i засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання
можуть брати участь директор, ревiзор та iншi визначенi наглядовою радою особи. У
засiданнi наГЛЯДОВОlради на iТ запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати
участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом
органу, який пiдписав колективний договiр вiд iMeHiтрудового колективу.

Засiдання наГЛЯДОВОlради вважаcrься правочинним, якщо в ньому беруть участь
Bci його члени. Кожний член наГЛЯДОВОlради Ma€ один голос. Рiшення вважаcrься
ухваленим, якщо за нього проголосували Bci члени наГЛЯДОВОlради.

Наглядова рада пода€ загальним зборам щорiчний звiт про свою
дiяльнicть В порядку, передбаченому внутрiшнiми нормативними документами
Товариства.
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