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Положення
Про загальнi збори акцiонерiв
ПАТ «Дослiдний електромонтажний завод»
Загальнi збори € вищим органом управлiння Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати загальнi збори (рiчнi загальнi збори).
у ci iншi загальнi збори, кpiM рiчних, вважаються позачерговими.
Рiчнi загальнi збори товариства
проводяться не пiзнiше 30 квiтня року,
наступного за ЗВlтним.
Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв aIЩioHepHoro товариства. У разi
якщо позачерговi загальнi збори проводяться з iнiцiативи aIЩioHepa (aIЩiOHepiB),цей
aIЩioHep (акцiонери) оплачу€ (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та
проведення таких загальних зборiв.
Позачерговi загальнi збори aIЩioHepHoro товариства скликаються наглядовою
радою:
а) з власно! iнiцiативи;
б) на вимогу виконавчого органу - в раз! порушення провадження про визнання
товариства
банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
в) на вимогу ревiзiйно! KOMici!(ревiзора);
г) на вимогу aIЩioHepiB (aIЩioHepa), якi на день подання вимоги сукупно €
власниками
(власником) десяти i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства;
д) .в iнших випадках, встановлених законодавством.
Вимога про скликання позачергових загальних зборiв пода€ться в письмовiй формi
виконавчому органу на адресу за мiсцезнаходженням aIЩioHepHoro товариства iз
зазначенням органу або прiзвищ (найменувань) aIЩioHepiB, якi вимагають скликання
позачергових загальних зборiв, пiдстав для скликання та порядку денного. У разi
скликання позачергових загальних зборiв з iнiцiативи aIЩioHepiBвимога повинна також
мiстити iнформацiю про кiлькiсть, тип i клас належних aIЩioHepaM акцiй та бути
пiдписаною BciMaакцiонерами, якi iТ подають.
Наглядова рада прийма€ рiшення про скликання позачергових загальних зборiв
aIЩioHepHoro товариства або про вiдмову в такому скликаннi протягом 1О днiв з
моменту отримання вимоги про !х скликання.
Рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових загальних зборiв aIЩioHepHoro
товариства може бути прийнято тiльки У разi:
- якщо аКЦlОнери на дату подання вимоги не € власниками, як MiHiMYM,10% простих
акцiй товариства;

- неповноти даних про кiлькiсть, тип i клас акцiй, належних aIЩioHepaM,що €
iнiцiаторами проведення позачергових зборiв, а також неповноти даних про
прiзвища цих aIЩioHepiB, порядку денного та пiдстав для скликання зборiв.
Рiшення наГЛЯДОВОlради про скликання позачергових загальних зборiв або
мотивоване рiшення про вiдмову у скликаннi надаcrься вiдповiдному органу управлiння
товариства або aIЩioHepaM, якi вимагають lХ скликання, протягом
трьох днiв з
моменту прийняття такого рiшення.
Наглядова рада не Ma€ права вносити змiни до порядку денного загальних зборiв,
що мiститься У вимозi про скликання позачергових загальних зборiв, кpiM включення до
порядку денного нових питань або проектiв рiшень.
Позачерговi загальнi збори aIЩioHepHoro товариства мають бути проведенi
протягом 45 днiв з дати подання вимоги про lХ скликання.
Якщо цього вимагають iнтереси aIЩioHepHoro товариства, наглядова рада Ma€
право прийняти рiшення про скликання позачергових загальних зборiв з письмовим
повiдомленням aIЩioHepiB про проведення позачергових загальних зборiв та порядок
денний не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати lХ проведення з позбавленням aIЩioHepiBправа
вносити пропозицil до 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
включа€ питання про обрання членiв наГЛЯДОВОl
ради.
у разi, якщо протягом 10 днiв з моменту отримання вимоги про скликання
загальних зборiв наглядова рада не прийняла рiшення про lХ скликання, TaKiзбори
можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагають. Рiшення наГЛЯДОВОl
ради про
вiдмову у скликаннi позачергових загальних зборiв aIЩioHepiB може бути оскаржено
аКЦlOнерамидо суду.
Письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв aIЩioHepHoro товариства
та lХ порядок денний надсила€ться персонально кожному aIЩioHepy, зазначеному' в
.
..
перешку аКЦlOнерIВ, складеному в порядку, встановленому законодавством
про
депозитарну систему УкраlНИ, на дату, визначену наглядовою радою,
а в разi
скликання
позачергових
загальних зборiв
на вимогу aIЩioHepiB у випадках,
передбачених частиною шостою статтi 47 Закону
УкраlНИ
«Про
aIЩioHepHi
товариства», - акцiонерами, якi цього вимагають. Встановлена дата не може передувати
дню прийняття рiшення про проведення загальних зборiв i не може бути встановленою
ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення загальних зборiв.
Письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв та lХ порядок денний
надсилаcrься aIЩioHepaM персонально
особою,
яка
склика€
загальнi
збори,
рекомендованим
листом, у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати lХ проведення.
Повiдомлення розсила€ Товариство, як€ склика€ загальнi збори, або особа, яка веде
облiк прав власностi на aIЩil товариства у разi скликання загальних зборiв
аКЦlOнерами.
Товариство не пiзнiше нiж за за днiв до дати проведення загальних зборiв публiку€
в офiцiйному друкованому opraHi повiдомлення про проведення загальних зборiв та
додатково надсила€ повiдомлення про проведення загальних зборiв та lХ порядок денний
фондовiй бiржi, на якiй це товариство пройшло процедуру лiстингу, а також не пiзнiше
нiж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв розмiщу€ на власнiй веб-сторiнцi в
мережi IHTepHeT iнформацiю, передбачену частиною третьою цi€l статтi.
у разi ре€страцil акцiй на iм'я номiнального утримувача повiдомлення про
проведення загальних зборiв та порядок денний надсила€ться номiнальному утримувачу,
який забезпечу€ персональне повiдомлення aIЩioHepiB,яких BiHобслугову€.

Повiдомления
про
.
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Ma€ МIСТИТИ таю даю:

проведения

загальних

зборiв

аКЦlОнерного товариство

- повне найменувания та мiсцезнаходжения товариства;
- дата, час та мiсце (iз зазначениям номера кiмнати, офiсу або залу, куди мають
прибути
акцiонери) проведения загальних зборiв;
- час початку i закiнчения ре€страцil aIЩioHepiB для участi узагальних
зборах;
- дата складения перелiку aIЩioHepiB, якi мають право на участь узагальних
зборах;
- перелiк питань, що виносяться на голосувания;
порядок ознайомления
aIЩioHepiB з матерiалами,
з якими вони можуть
ознайомитися пiд
час пiдготовки до загальних зборiв.
Кожний aIЩioHep Ma€ право внести пропозицil щодо питань, включених до
порядку денного загальних зборiв aIЩioHepHoro товариства, а також щодо нових
кандидатiв до складу opraHiB товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати
кiлькiсного складу кожного з opraHiB. Пропозицil вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до
про ведения загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу opraHiB товариства - не
пiзнiше нiж за ciMднiв до дати про ведения загальних зборiв.
Пропозицiя до порядку денного загальних зборiв aIЩioHepHoro товариства
подаcrься в письмовiй формi iз зазначениям прiзвища (найменувания) aIЩioHepa, який il
вносить, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту пропозицil до питания
та/або проекту рiшения, а також кiлькостi, типу та/або класу акцiй, що належать
кандидату, який пропону€ться цим aIЩioHepoMдо складу opraHiB товариства.
Наглядова рада товариства, а в разi скликания позачергових загальних зборiв
такого товариства на вимогу aIЩioHepiB у випадках, передбачених законодавством,акцiонери, якi цього вимагають, приймають рiшения про включения пропозицiй до
порядку денного не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати про ведения загальних зборiв, а щодо
кандидатiв до складу opraHiB товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати
проведения загальних зборiв.
Пропозицil aIЩioHepiB (aIЩioHepa), якi сукупно € власниками
5 або бiльше
вiдсоткiв простих акцiй, пiдлягають обов'язковому включению до порядку денного
загальних зборiв. У такому разi рiшения наГЛЯДОВОl
ради про включения питания до
порядку денного не вимагаcrься, а пропозицiя вважаcrься включеною до порядку
денного, якщо вона подана з дотриманиям вимог цi€l статтi .
.Змiни до порядку денного загальних зборiв вносяться лише шляхом включения
нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Товариство не Ma€ права
вносити змiни до запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень. У разi, якщо
акцiонери вносять проект рiшения, що вiдрiзияcrься вiд зазначеного в порядку денному,
цей проект також пiдляга€ включению до порядку денного.
Рiшения про вiдмову у включеннi пропозицil до порядку денного загальних зборiв
aIЩioHepHoroтовариства може бути прийнято тiльки У разi:
недотримания акцiонерами строку, встановленого частиною першою цi€1 статтi;
неповноти даниХ, передбачених частиною другою цi€l статтi.
Мотивоване рiшения про вiдмову у включеннi пропозицil до порядку денного
загальних зборiв aIЩioHepHoro товариства надсилаcrься наглядовою радою aIЩioHepy
протягом трьох днiв з моменту його приЙняття.
У разi внесения змiн до порядку денного загальних зборiв Товариство не
пiзнiше нiж за 1 О днiв до дати проведения загальних зборiв повинно повiдомити про це
aIЩioHepiB шляхом направления вiдповiдних повiдомлень рекомендованими листами.

Голову€ на загальних зборах голова наглядовоi' ради, або
lНша особа,
уповноважена наглядовою радою.
Ре€страцiя акцiонерiв (i'x представникiв), що прибули для участi узагальних
зборах, проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних
зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством
про
депозитарну систему Украi'ни, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
Ре€страцiю акцiонерiв (i'x представникiв)
проводить ре€страцiйна
комiсiя, яка
призначаcrься наглядовою радою, а в разi скликання позачергових загальних зборiв на
.
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вимогу аКЦlОнер1В- аКЦlOнерами,яю цього вимагають.
Ре€страцiйна комiсiя Ma€ право вiдмовити в pe€CтpaЦll 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 акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi узагальних зборах, пiдпису€
голова ре€страцiйноi' KOMicii',який обира€ться простою бiльшiстю голосiв iТ членiв до
початку проведення ре€страцii'. Акцiонер, який не заре€струвався, не Ma€ права брати
участь узагальних зборах.
Повноваження
ре€страцiйноi' КОМIСll за договором
можуть передаватися
pe€CтpaTopy, зберiгачу або депозитарiю. У такому разi головою ре€страцiйноi' KOMicii'€
пред ставник pe€CтpaTOpa,зберiгача або депозитарiя.
Перелiк акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi узагальних зборах, дода€ться до
протоколу загальних зборiв.
Мотивоване рiшення ре€страцiйноi' KOMicii'про вiдмову в ре€страцii' акцiонера чи
його представника для участi узагальних
зборах, пiдписане головою ре€страцiйноi'
KOMicii',дода€ться до протоколу загальних зборiв та видаcrься особi, якiй вiдмовлено в
ре€страцii'.
До закiнчення строку, вiдведеного на ре€страцiю учасникiв зборiв, акцiонер Ma€
право замiнити свого представника,повiдомивши
про це ре€страцiйну комiсiю та
виконавчий орган акцiонерного товариства, або взяти участь узагальних
зборах
особисто.
У разi, якщо для участi в загальних зборах з'явилося декiлька представникiв
акцiонера, ре€стру€ться той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
У разi, якщо акцiя перебува€ у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження
щодо голосування на загальних зборах здiйсюоcrься за i'x згодою одним iз спiввласникiв
або Тхзагальним представником.
Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, що мають право
на участь узагальних зборах акцiонерного товариства, сукупно € власниками 1 О i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй, а також Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
можуть призначати CBOi'x представникiв для нагляду за ре€страцi€ю акцiонерiв,
проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про
призначення таких представникiв товариство повiдомляcrься
письмово до початку
ре€страцii' акцiонерiв.
Посадовi особи акцiонерного товариства зобов'язанi забезпечити вiльний доступ
представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державноi' KOMicii'з цiнних паперiв та
фондового ринку до нагляду за ре€страцi€ю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв,
голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.
Узагальних
зборах мають право брати участь особи, що € власниками акцiй
Товариства станоим на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Украi'ни, та i'x
повноважнi представники.
Загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за

умови ре€страцil для участi у них акцiонерiв, якi сукупно € власника~IИ не ~Ieнm як 60
вiдсоткiв голосуючих акцiЙ.
На загальних зборах за запрошенням особи, яка склика€ зага.:IЬнi збори, також
можуть бути присутнi посадовi особи товариства незалежно вiд володiння ними акцiями
цього товариства,
представник
аудитора
товариства,
представник органу, ЯКИЙ
вiдповiдно до статуту представля€ права та iнтереси трудового коллективу, та iншi
запрошенi особи.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь узагальних зборах, складаcrься в
порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему Украlни. На
вимогу акцiонера особа, яка веде облiк права власностi на акцil товариства, або
Товариство зобов'язанi надати iнформацiю
про включення його до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь узагальних зборах. Змiни до перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь узагальних
зборах акцiонерного товариства, пiсля його
складання заборонено.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi аКЦlОнерного
товариства.
До ВИКЛЮЧНОl
компетенцil загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного товариства;
2) внесення змiн до статуту товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та
ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства, а також внесення змiн до них;
1О) затвердження рiчного звiту товариства;
11) розподiл прибутку i збиткiв;
12) прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй, КрlМ викупу
акцiй у разi, коли акцiонер голосував проти прийняття загальними зборами
.
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аКЦlОнер1В Рlшення про злиття, при€днання, подlЛ, перетворення, видIЛ, ЗМIНу типу
товариства, та/або вчинення товариством значного правочину, та/або змiну розмiру
статутного кашталу .
13) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
15) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;
16) обрання членiв наГЛЯДОВОl
ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру lх винагороди, обрання
особи, яка уповноважуcrься на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
наГЛЯДОВОl
ради;
17) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наГЛЯДОВОl
ради;
18) обрання членiв ревiзiЙНОl KOMicil,прийняття рiшення про дострокове припинення
lх повноважень;
19) затвердження висновкiв реВlЗIИНОlКОМIСll;
20) обрання членiв лiЧИЛЬНОlKOMicil,прийняття Рlшення про припинення lх
повноважень;
21)
прийняття рiшення про вчинення значного правочину , якщо ринкова BapTicTb
майна, робiт або послуг, що € предметом такого правочину, перевищу€ 25 вiдсоткiв
BapTocTiактивiв за даними остаННЬОlрiЧНОl фiнаНСОВОlзвiтностi товариства;

22) ПРИЙНЯ'IТярiшення про вчинення значного правочину, яКIЦО ринкова BapТlcTЬ
майна, робiт або послуг, що е предметом такого правочину, перевищуе 25 вiдсоткiв
BapTocTiактивiв за даними останньо! рiчно! фiнансово! звiтностi товариства;
23) ПРИЙНЯ'IТя
рiшення про видiл та припинення товариства, KpiMвипадкiв, передбачених
законодавством,
про
лiквiдацiю
товариства,
обрання
лiквiдацiйно! KOMici!,
затвердження порядку та cтpOKiB лiквiдацi!, порядку розподiлу мiж акцiонерами
майна, що залишаcrься
пicля задоволення
вимог кредиторiв, i затвердження
лiквiдацiйного балансу;
24) ПРИЙНЯ'IТя
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядово! ради, звiту директора,
звiту ревiзiйно! KOMici!(ревiзора);
25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства;
26) обрання KOMici!з припинення акцiонерного товариства;
Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключно! компетенцi!
загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам товариства.
Змiна компетенцi! загальних зборiв вiдбуваеться у разi внесення змiн у
.
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законодавство,
що регулюе ДIЯЛЬН1сть господарських,
1 зокрема, аКЦlОнерних
товариств шляхом внесення змiн до цього статуту. При наявностi протирiч
стосовно компетенцi! загальних зборiв мiж цим статутом та чинним законодавством
застосовуеться чинне законодавство.
Загальнi збори акцiонерiв обирають лiчiльну комiсiю, яка здiйснюе пiдрахунок
голосiв пiд час голосування з питань порядку денного загальних зборiв, надае
роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних
iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Повноваження лiчильно!
KOMici!за договором можуть передаватися реестратору або депозитарiю товариства.
Умови договору затверджуються загальними зборами.
Голосування на загальних зборах
Товариства з питань порядку денного
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства з питання, винесеного на
голосування, приймаеться простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi узагальних зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiЙ.
Рiшення загальних зборiв з питань, передбачених пунктами 2 - 7 та 22 пункту 6.35.
цього Статуту, приймаеться бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi узагальних
зборах та е власниками голосуючих з
вiдповiдного питання акцiЙ.
Обрання членiв opraHiB товариства (наглядово! ради, ревiзiйно!
KOMicii")
здiйснюеться в порядку кумулятивного
голосування. При обраннi членiв органу
аКЦlОнерного товариства кумулятивним голосуванням голосування про водиться щодо
Bcix кандидатiв одночасно. Обраними вважаються Ti кандидати, якi набрали найбiльшу
кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими
кандидатами.
Члени
органу
товариства вважаються обраними, а орган товариства
вважаcrься с формованим
виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу товариства шляхом
кумулятивного голосування.
Хiд загальюiх зборiв або розгляд окремого питання за рiшенням iнiцiаторiв
загальних зборiв чи самих зборiв може фiксуватися технiчними засобами, про що мае
бути зазначено у протоколi. Вiдповiднi записи в цьому випадку додаються до
протоколу загальних зборiв.
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