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Положення
Про ревiзiйну комiсiю
у Товариствi
створюcrься
реВ1ЗIИна
КОМIСIЯ,яка
перевiря€
фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства, дiяльнiсть
його дочiрнiх
пiдпри€мств, фiлiй та
представництв.
Голову та члена реВIЗIИНОI КОМIСll обирають загальнi збори акцiонерiв з числа
фiзичних осiб - акцiонерiв, якi мають повну цивiльну дiездатнicть, або представникiв
юридичних
осiб - акцiонерiв,
шляхом кумулятивного
голосування у кiлькостi двох
осiб строком на 3 роки. До строкове переобрання
ревiзiйНОI KOMicil здiйсню€ться
загальними зборами акцiонерiв.
Члени ревiзiЙНОI KOMicil не можуть одночасно бути членами наГЛЯДОВОI ради
Товариства,
директором
Товариства,
корпоративним
секретарем
та
iншими
посадовими
особами Товариства. Члени ревiзiйНОI KOMicil не можуть
входити
до
складу лiЧИЛЬНОI KOMicil товариства.
Ревiзiйна
комiсiя
проводить
перевiрку
фiнансово- господаРСЬКОI
дiяльностi
Товариства
за результатами
кожного фiнансового
року i за пiдсумками перевiрки
гoтy€ висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнаНСОВОIзвiтностi за вiдповiдний
перlОД;
факти порушення законодавства
пiд час провадження
фiнансово-господаРСЬКОI
дiяльностi,
а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського
облiку та
.
.
подання ЗВIТносТ1.
Виконавчий орган забезпечу€ членам ревiзiЙНОI KOMicil доступ до iнформацil в межах,
передбачених
внутрiшнiми
нормативними
документами
Товариства.
Директор пiд час проведення
перевiрок забезпечу€
ревiзiйнiй
КОМIСll доступ до
Bci€l iнформацil про господарсько-фiнансову
дiяльнiсть Товариства.
Ревiзiйна
комiciя у вiдповiдностi з покладеними
на неl завданнями
здiйсню€
позаплановi спецiальнi перевiрки фiнансово-господаРСЬКОI дiяльностi Товариства.
Позаплановi
спецiальнi
перевiрки
ревiзiйна комiсiя проводить:
1) за рiшенням загa.тiьних зборiв;
2) за рiшенням наГЛЯДОВОIради;
3) за власною 1НЩIaТИВОЮ;
4) на
вимогу акцiонерiв,
що ВОЛОДIЮТЬу сукупно~тi понад 10% про стих акцiй
Товариства.
За пiдсумками
проведення
планових
та позапланових спецiальних
перевiрок
ревiзiйна комiсiя склада€ висновки i Haдa€ його для ознайомлення
наглядовiй радi i
загальним зборам акцiонерiв.

Ревiзiйна КОМIСlЯ доповiдае
про результати
проведених
ним перевiрок
загальним зборам i спостережнiй радi, звiтуе про свою дiяльнiсть за piK на загальних
зборах.
Ревiзiйна КОМIСlЯ зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних
зборiв або проведення засiдання спостережноi" ради у випадку виникнення загрози
iстотним iHTepecaM Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами Товариства.
Ревiзiйна комiсiя мае право за власною iнiцiативою а також за 1НЩ1аТИВОЮ
iнших посадових осiб Товариства i за рахунок Товариства ЗалУЧити до проведення
перевiрок спецiалiстiв, спецiалiзованi пiдприемства, аудиторськi фiрми.
Ревiзiйна комiсiя мае право вносити пропозицii" до порядку денного загальних
зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйноi" KOMicii"
мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени ревiзiйНОi"KOMici1мають право брати участь у засiданнях наглядовоi" ради та
виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством
а також
у разi
запрошення Ух на цi засiдання наглядовою радою.
Рiчна фiнансова
звiтнiсть
публiчного
акцiонерного
товариства
пiдлягае
обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором.
Посадовi особи товариства зобов'язанi
забезпечити доступ незалежного аудитора до Bcix документiв, необхiдних для перевiрки
результатiв фiнансово-господарськоi" дiяльностi товариства.
Аудиторська
перевiрка
дiяльностi акцiонерного товариства також мае бути
проведена на вимогу акцiонера (акцiонерiв), який (якi) е власником (влас никами) бiльше
10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. У такому разi акцiонер (акцiонери) самостiйно
укладае (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фiрмою) договiр
про проведення аудиторськоi" перевiрки фiнансово-господарськоi" дiяльностi товариства, в
якому зазначаеться обсяг перевiрки.
Витрати, пов'язанi з проведенням перевiрки, покладаються
на акцiонера
(акцiонерiв), на вимогу якого проводилася перевiрка. Загальнi збори акцiонерiв можуть
ухвалити рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на таку перевiрку.
Товариство зобов'язане протягом 10 днiв з дати отримання запиту акцiонера (акцiонерiв)
про таку перевiрку забезпечити аудитору можливiсть проведення перевiрки. У
зазначений строк виконавчий орган мае надати акцiонеру (акцiонерам) вiдповiдь з
iнформацiею щодо дати початку аудиторськоi" перевiрки.
Аудиторська перевiрка на
вимогу акцiонера (акцiонерiв), який е власником бiльше нiж 1 О вiдсоткiв акцiй
товариства, може проводитися не частiше двох разiв на календарний piK.
у разi проведення аудиту товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) е
власником (влас никами) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства, директор
товариства на вимогу такого акцiонера (акцiонерiв) зобов'язаний надати завiренi
пiдписом уповноваженоi" особи товариства та печаткою товариства копii"Bcix документiв
протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту аудитора.
Незалежно вiд наявностi ревiзiйноi" KOMicii"на вимогу та за рахунок акцiонерiв
(акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно е власниками (власником)
бiльше 1О вiдсоткiв простих акцiй товариства може проводитись спецiальна перевiрка
фiнансово- господарськоi" дiяльностi акцiонерного товариства аудитором
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