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Уч аcн uкu кopnopаm uвнo?o уnpавлi н н я
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1.Pозут,rirovи Bисoкy сTyПенЬ

кopПopaТиBнoi, гpoмaдськoТ тa сoцiaльнoТ
вiдпoвiДaльнoстi Пyблi.rне
aкцiонеpне ToBapистBo <Зaпopiзький зaЪoд <Пеpе'"op."u",,
МaIoчи нa метi пi.цвищення стaбiльнoстi тa
ефективностi poбoти ToBapисTBa' свiДомo
беpe нa себе зoбов,язaння щo.цo BикoнaI{IUI
B своiй Дiяльностi
щo вiДпoвiДaroть свiтoвiй щaктицi кopПopaTивHoгo yпpaвлiнIlя'
щo BикЛa.цеIla y цьo]\4y

;ffi;H#"oг'

Кoдекс r ЗBе.ценIлм пpинципiв' I{a якиx
бaзyеться кopПopaTивнa поведitrкa ТoBapистBa'
U{o
prгЛaМенTy€'TЬсЯ TaкиМи внyтp irшнiми
.цoкyМенТaМи, як :
- Cтaтyт ПAТ <Зaпоpiзький зaвoд кПеpейp-uu",;
- Пoложення щo зaгальнi збopи aкцioнеpiвj
2.I{ей

-

Пoлoження прo нaГляДoвy paД,;

- Пoлoжeння пpo пpaвлiння;

Полoження
Пoлolкення
. Полoження
- Полoження
- Пoлoження
-

-

що pевiзiйнy кoмiсirо Ta

aуДИT,

пpo iнфopмaцiйнy пoлiтикy;
Пpo пopяДoк yrula.цaння ЗI{aЧI{I]tх пpaвоvинiв;
IIpo ПopяДoк BикyПy aкцiй, поpядок пpиДбaння
ЗI{aчI{oгo пaкетy aкцiй;
пpo eмiсiйнi цiннi пaпеpи.

3. Кoдекс кopПopaTиBlroгo yпpaвлiння Ta B}IyTpirшнi
сисTеМy кopПopaTивItoго упpaвлil{н,l' якa бaзyеться -"u .цoкyменTи ToBapисTвa ПpеДстaBЛяIoTЬ rДиI.y
yкpaiЪськiй Ta мiжнaрoднiй пpaктицi кopПopaTиBнoгo """oй* yкpaiЪськoгo .u*Ъ"oдu""..вa, кpaщiй
упpaвлiнtш, в ToМy числi Ha Пpинципax
rорпopaтивI]oгo yпpaвлiння opгaнiзaцii
екoнoмivнoi спiвф*"oс'i

коpПopaTиBного yпpaвлiнIlя' зaTBеp.цТ(ениx pirпенням
деpжaвнЬТ
УкpaiЪи вiд l l гpyдня200З pоny лъ szt.
Чеpез:

-

.
-

.u po,"".*у сoБЬr,l тa Пpинципaх
кoмiсii, цi,,n'* .;n.;;; фoндовогo pинкy

4.ЗaпpoвaдженнЯ нa пpaктицi Кoдексy кoрIlopaтиBltoгo
yпpaвлiнIUI }Iaе здiйснroвaтисЬ ToBaрисTBoМ
ПoBсякДеI{не дoбpовiльне зaсТoсyBal{ня IIopМ
Кo.цексy щo.цo ефективнoго кoрПopaTиBl{oГo
yпpaвлiння;
вIО'IoЧeння дo внyтpiпrнiх документiв тoвapисTвa
ItopМ цьoгo Кoдексy;
poЗкpиTTя нa piвнi piuнoгo звiтy iнфopмaцii.щoДо
ДoТримaI{Hя tloЛox{ень Кoдексy.

5. I]ей Ко.цекс е евoлюlliйниМ Зa

хapaкTеpoМ

ЗaкoнoДaвсTвa Укpaiни пpo aкцioнеpнi тoвapиствa.
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1. КоpпоpaтиBlrе yIIpaBЛiння ПAТ кЗaпоpiзький
зaвoД <ПеpеTвop}oBaч) мiж aкцioнеpaми, нaгляДoBolo paДоIo' пpaвлiння тa iнц.tими це збалaнсoBal{a сисTеМa
зaцiкaвленrтп,tи

взaемoвiдносин

oсoбaми
пpaцiвникaми ToBapисTBa' дovipнiми тa. заllежниМи
ToBapисTBaМи' сПox{иBaчaМи, кol{ТpaгrнTaМи'кpеДиTopa'и, opГaнal\{и
деpiкaвнoТ BЛaДИ Ta iнrшттtии сyб'ектaми взaемoвiднoсин.
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1.Tовapиствo .цoтpиМyrTЬсЯ ПpиIrЦиПy кopПopaTиBнoгo yпpaвлiння' ЗaснoBaнoгo

нa

piвнoмy

вiднoIшенlтtо дo aкцiонеpiв, вклпоvatovи мiнopитapниx Ta aкцioнеpiв неpезидентiв. Haглядoвa puдu
пpaвлiння зДiйснroroть упpaвлiння ToBapисTBoМ в iнтеpесax всiх aкцiонеpiв.

'u

2.Pозуъ,lilони' щo сисTеMa кopпopaTиBl{oГo yПpaBЛiння ефектиBнo щalnoe ЛиIIIе Ilpи
уъloвi взaемнoi
вiДпoвiДaльнoстi стopiн, ПAT кЗaпopiзький зaвoд кПеpеTBopЮBaч) o.tiкyе вiД свoix aкшiонеpiв poЗ}.A4ниx Тa
ЗBa)кеIlиx pirпень, нaпpaвЛеI{иx нa зaбезпечеI{н,I ДoвгoстрoкoBoгo poзвиTкy тoBapисTвa Ta ЗaДoBoЛеI{нl1
iнтеpесiв всix зaiнтеpесoBal]иx oсiб, a Taкoя{ I{еДottyщенIrl зaДoBoЛенIlя iнтеpесiв oДних aкцioнеpiв зa paxyцoк
iнrциx'

-

3.,{o oсновнI{x ПpaB aкцioнеpiв I{aЛriкaTЬ:
пpaBo нa ).чaсTЬ в yпpaвлiннi тoBapисTBoМ,
llpaBo нa oTpиMaI{шI iнфopмaшii пpо дiяльнiсTЬ ToBapисTBа;
Пpaвo Ha oTpиMaHHЯ ливiленлiв;
пpaBo вiльнoго poЗПoряДженrrя aкцiями;
IIpaBo IIa ЗaxисT свoix iнтеpесiв тa пpaв.

4.AкцioнеpaМ I.IaДaеTЬся Прaвo З€}з.цillегiдь стaвити IrиTaнI{Я Ta oTpиMyBaTи I{a
ПиTaнЬ Дiяльнoстi ToBapисTвa вiд нaглядoвoi paДи тa пpaвлiння.

ниx вiдпoвiдi з yсiх
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1.Aкцioнеpaм IIa.цaсTЬся 'цoсTaTнЯ Ta сBorчaснa iнфopмaцiя пpo теpмiни, мiсце ПpoBе,цеHIUI зaгaЛЬI{их
a Taкo)к Пoвнa тa сBoсчaснa iнфоpмaцiя Щo'цo IIиTaнЬ' Щo MaтoTЬ
виpirпyвaтись нa збopaх.

збоpiв тa iхнiй ПopяДoк денний,

2.[дя тoro, щoб нaДaти aкцiонеpaм бiльше можливостi щодo }"raстi y зaгаJIЬIIих збоpax, ToBapисTBo
IlpaГнr Дo сПpoщенIш tlpoцесy BнесrHIUl змiн тa .цoПoBllенЬ .цo ПиTaHь ПopяДку ДеHI{oгo збopiв тa пpoектiв
piшeнь Дo ПopяДкy Деl]IloГo aкuioнеpaми.
З.o.цнoчaснo ТoBapисTBo спpяMoByс всix зyсиль I{a lrеДolryщення спpoб Bнoсити Дo пopяДкy ДеI{Iloгo
IIитaI{ня' Iцo не стoсyIоTьсЯ спpaви aбo нoсять пpовoкaцiйний хapaктеp, aбo внесент{я якиx Дo IIopя.цку
Деннoгo ПpяМo Пopyl]Iу€ BиМoги укpaiнськoго Зaкol]oДaBсTвa тa aбo пpaвa iнrшиx aкцioнеpiв.

4.У межax o.цI{oгo типу (видy) aкцiй всi aкцiонеpи.- BЛaсники циx aкЦiй МaЮTЬ o.ц}raкoве ПpaBo
гoЛoсy. Бyль-якi змiни пpaв гoЛoсy ЗaTBеp.ц)к}ToTЬся BикJIIоЧно ЗaГaЛьниМи збopaми aкцioнеpiв.
5.Aкцioнrp не Moже бути позбaвлений пpaвa ГoЛoсy, кpiм випaдкiB' BсTaIloBЛеHlтх ЗaкoнoM.
6.0бмеження пpaвa aкцioнеpa

I{a уЧaсTь

y ЗaГzlПЬних збopax BсTaI{oBЛIoсTЬся зaкoltoМ.

7.Aкцioнеpи Nlaють BpaхoByвaTи якi витpaти тa BигoДи несе викopисTal{н,l I{иМи сBoгo пpaвa гoЛoсу

нa збopaх.

8'B тoвapиствi зaпpовaджу€TЬся сисTе\4a TarмнoГo гoЛoсyBaнI{ll нa збоpax aкцioнеpiв, Яке ДoЗBoЛя€
aкшioнеpaм вiльно висЛoBити сBoЮ. j.цyмкy без зaгpoзи пoгiptшення iхнiх вiднoсин З пoсaДoвими oсобaми
ТoBapисТвa. i нш

ип,t

и акЦioнеpaм и.

9.Пoсa.цовi oсoби opгaнiв ToBapисTBa, пpaцiвники ToвapисTвa тa iнrпi oсoби не МaютЬ ПpaBa BиМaгaТи
вiд aкцioнеpa HaДaННЯ вiДомoстей tlpo Tе, як вiн голoсуBaв' чи як Мaс нaмip гoлoсуBaти I{а зaГаЛьI{I,гx збopaх

l0. Toвapиствo зДiйсr*oе B TaкoМy пopяДкy пoвiдoмлення пpo пpoBедення збopaх aкцiонеpiв, що

,aбезпеuyе всiм aкцioнеpaм piвнy мoжливiсть н€lЛе)кt{иМ чиlloм пiдгoryвaтись дo yuaстi B }rЬoМy.
Пoвi.цoмленн,l Пpo скJIикaнн,l збopiв .цoвoДиться -Дo вiдoмa, кoя{I{oгo aкцiонеpa y спoсiб, щo
визнaчений сTaтyToМ ToBapисTBa' у сTpoк не пiзнirпе 30 днiв .цo .цaTи iХ пpoведення.

l1'.{oпyскaсTЬся скЛикaння збopiв з пoвi.цoмленням всix aкцioнеpiв пеpсoн€UIЬIro зa 15 днiв Дo Дaти
ПpoBеДеннЯ збopiв ЛиIIII, якщo I{е Пpoве.ценI{я Taких збopiв y нaйкopотrший теpмiн ПpиЗве.це .цo ЗбиTкiB

тoвapистBa aбo iнпrих HеГaTиBIlиx
нaслiДкiв.

ilH:il?':Ж]f,:.o''енЬ'
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B цьoмy paзi

нaгляцoBoю pa.цoЮ чiткo визнaчaсTЬся
Пopя,цoк
BI{oсиТи бyль-якi

щo необxiДнo лpиЙняти, дЬ on"* aкцioнеpи n.

'*'".nрaBa

l2.Bиxoдячи з неoбхiДнoстi
ДoвеДення Дo вiДомa всiх aктIioнеpiв пpo
ПpoBrДеI{нЯ збopiв ToBapисTBo

i#lffi;H#;IHЪffi#"#l{;1''"ffi:"#*?*Ё:y;"iдo',""o

"d;;;"'нЯ

Зaг€L.IЬI{ихЪбopiв

lЗ.Тoвapиствo зaбезшетyе пiдтвеpДження
фaктy BкJIIoчеI{Il'l aкцiонepiв.цo сПискy oсiб,
пpaBo нa }п{aстЬ y збopax Ta пpaвиЛЬrroстi
Цo N'aюTЬ
вкaзaнй
ДatrlТх Пpo HЬoгo' тoбтo вiДсyтнoстi
rrеpеIloн для y.raстi y збopax цIляхoM
";;;;.n,.ny
I1aДaHHЯ iнфopмaцiТ
i. .".д."o.o oблiкoвoгo prесTpy, скЛaДеI{oГo
нa
pa.цoю, Як .цaTa скЛaДaI{I{я pе€сТpy
aкцiонеpiв, щo
#*"HT;#-J{aгляДoBoю
Пpaвo нa yчaсTь у

'й'"

14.HaгляДовa paДa Пpи скЛикal{нi
зaгaльних збopiв BиЗI{aчar пеpелiк iнфopмaцii,
aкцioнеpaм пlя лpиilняття
якa неoбхiднa
з ПиTaнЬ
ПopяДкy ДеItнoгo.

"'uЪ*"n*

l5.Iнфopмaцiя дo зaгaльних збopiв
'i;;'" нaДaетЬся aкцioнepaм тaкиIvi чиt{oМ,
щoб вoни Дo гIpoвeДеIrIr,I
ДoклaД'o
мoжливiсть oзнaйoMлeння з iнфopмaцiсtо
"""u,," ПиTaнI{Я' внесенi Дo ПopяДкy ДeнI{oГo. BtлкoДячи З Toгo' щo

збopiв

MzLЛи Мo}кЛивiсть

Дo ЗaГaЛЬIlих збopiв ПoBиннa буiи нaдaнaМaксиМilлЬ}lo
кoлy aкцioнepiв, товapиствo I{aДar тaкy
II]ирoкoI\4y
iнфopмaцiю безпoсф.o""o
пpимiценнi aдмiнiстpaцiТ

16.Якщo ПоpЯдoк дeнний збopiв BкЛIoчaе
Питaння

i)*Жiii""ff;}HlTy

ПopЯДкy

"uiu.'"."

вся необxiДнa

Пеpед тиМ' як пoстaBити ПL|TaНIrя
ЛисЬМoBIТx aбo yсниx ЗaяB пpo згo.цy
нa

"uJ;J:"".УBaНHЯ

тoвapиствa.

"

щo

обpaння членiв opгaнiв ToBapисTBa'

i,6oр'aui" щ"

йo,o-iв

нa цi ПoсaДи, щo

ToвapисTвo зaбезпенyе oTpиMaннЯ вi,ц
кaн.цидaтiв

збopи скликaЮTьсЯ З ПopяДкoМ
ДеIII{иM' зaпpoПoнoвaним aкцioнepом,
unu,o.,.o']nuo.lТъ.j9,'
aбo кoли
пpaв

iнйих

u*u.";offi

::Ё:iЦJHТJ"ё;ffi;".;3#i::ffi:*ff T*;xxT#гжн

j"дн*;

сTpoки визнaченi ЗaкoIlo.цaBсTBом тa piшенI{яМ
IlaглЯДoвoi paДи, ПpoекTи piшень iз
зaпpoпoнoBal{иx ПиТaHЬ
пopяДкyДенlroгo тa всi неoбxiДнi вiДoмoстi
пpo кaндиДaтiв, щo висyнyтi
дo opгaнiв ToBapисTBa.
-""n*ouuти

*un',,#llекти

pirпeнь пoвиннi бyти

viiкo

"',"uu."i lu

мoжливiсть i.*

I{еoДI{oЗнaЧнoгo

Aкцioнеpи iнiшiaтopи збopiв тa iнiцiaтopи
.цoпoBIlеItЬ Дo пopяДкy Дeннoгo Taкoж сBo€'чaснo
нaдaloTЬ

ffiffiТTJffiЖ:ffi}|xТ"Тffi|#:.*;;;;;;;;H.'*

aкцiонеpiв мaтеpia.rrи, що неoбхi.цнiДля

l8.Пpи фоpшгувaннi ПopяДку ДеннoГo
ДoTpиМyrTЬсЯ ЗaГaЛЬне ПpaBиЛo, згiдно
пpoпoзиllirо Дo ПopЯДкy деннoгo Ълiд Ъiдoбpalкaти
Дo якoГo кo)кrry
oкpеМиМ IIитaI{I{ЯM.
oб'сДнaння гIиTaI{Ь пopяДкy Деннo.о
дotIyскa€.TЬся ЛиIпе в paзi нaявнoстi неДoцiльнoстi
i." poзглядy
oкpеМo. Зoкpемa, якЦo oкpеМиMи IIyнктaMи
ПopяДкy ДеI{нoгo визнaчeнi питaння IIpo
Дoс'lpoкoве пpипинеЕн,I
ПoBнoBaжеI{Ь нaглЯ.цoBoТ paдп Тa пpo
oбpaння ltoвoГo скЛaдy нaгляДoвoi paд"'
.o IIегaтиBне piurення з
пrp[roгo питaння тa П.ЗиTиBHе З
- Дpyгoгo пpиBеДе дo iснyвaн*,я в тoвapиствi.Двoх склa.цiв нaГляДoBиx
paД; B
ПpoтиЛе)кнoМy вигIaДкy ToBapисTBo ЗaJ'И'nИTЬaЯвзaгалi
беi нaглядoвoipaди.
19.Пpи визнaченнi мiсця тa чaсy
щoвеДення збopiв tIoBиIIЕ{a Bpaxo.yBaTисЬ pr€шrЬнa
мoжливiсть пpийняти B I{ЬoMy yчaсTЬ.
Збopи poзпочинaЮTЬся не paнiu.lе 09 чaсiв
тa зaкiнтyються не пiзнiпr e 27 яaсу.

тa не oбтяженa

20.З метoю .цoTpиМa'ня BиМoг' ЗaкoнoДaBсТвa
збoри пpoBoДяТься ЛиIIIе зa мiсцем знaxo.цжеIlt{JI
aкцioнеpa Пpo скЛикaння тa пpoBе.цrншI'
пoзaЧеpгo'иx збopiв в iнп-roмy

;::l|J.;li"",lff'#'".и

пpoBr.ценнЯЛиIПеЗa"[i:LHffi"1lffi:Нx;#""."oлoДiс
21

бiльtше 10% гoлосiв,

зоopi

мiсцi,

oГoЛolшyЮTЬся Дo

.[дя зaбезпечення мoжливiсть aкцioнеpaм lpийllяти

вlвaженi тa oбгpyнтoвaнi piш-тення з yсiх
питaI{Ь пopя.цкy Дrrrнoгo в Пopядкy
пpoBе.цен}rя (pеглaмЪнтi) .u.u,o"oo
збopiв пеpедбauaеться
,.
poзyмний тa
дoстатнiЙ Час ДЛя доклaдiв , n"'u"i nop,д*у

o.""o.o

'u

uu.

й, oйo,op.""".u* ;;;;;;

22.Baэкливa poЛЬ IIpи прoвrДеI{Irя
збopiв I.IaJIе)кить гoлoвi збopiв, який гtoвинен
Дiяти ,Цобpoсoвiсно тa
нr IIpиГIyскaЮчи Bикoнaння свoix IIoBнoBaжеI{Ь
Дпя OбмеженIUI ПpaB aкцioнеpiв.
Гoлoвa збopiв Мoже IIеpеpBaти
Дoпoвi.цauu,
BикЛикaнa пopylшеIrнЯМ пopяДкy

poЗ},ъ4нo,

"**olй".oЪ"io"i.'"

6
Bе.це[IIш

збоpiв aбo iншими BI4мoГaMи Пpoце.цypи BеДrнHя ЗaгzlЛЬtlих збоpiв, a Taкoх{ не Мo)ке кoмеIlTyBaTи

BисryПи.

2З.[ря HaДaHHЯ вiдпoвiдеЙ нa Питaн}Ul aкцioнеpiв ToBаpltсTBo зaбезпе.ryе rIaсTЬ y збopaх aкцioнеpiв,
неЗaJIе}Go вiд того pivнi вoни aбo пoзauеpгoвi, гoлoви тa членiв пpaвлiння, гoЛoBи тa членiв нaглядoвoТ paди,
ГoЛoBи тa членiв pевiзiйнoТ комiсiТ, ay,циTopa ToBapисТBa.
24.Гoлoвa збоpiв зaбезпенye нaДaнн'l вiдповiдей
безпосеpеднЬo

I{a

зaгiUIЬIlиx збopax.

Ha всi пoстaвленi акцioнеpами

ПиTaнI{я

Якщo тpyлнoщi питaння Hе ДoЗвoляIoть вiДпoвiсти нa нЬoгo негaйнo, oсобa, пеpеД якolo ПoстaBЛel{r
ГIиTaння' нa.цaс IlисЬN,loвy вiдпoвiдЬ ЗaяBHику не пiзнiцlе 10 днiв З ДнJ{ IlpoBеДення збopiв.

С':.*ттsr

$"

фspя*хtri{tds{

l.Aкцioнеpи I{rсyTЬ вiДпoвi.цaльнiсть о.цин пrpеД oДIrиМ iнrшlд,tи зaiнтеpесoвaними oсoбaМи

тoBaристBoM в цiломy Зa Дoвгoстpoкoвy стaбiльнiсть, кoнкуpeнтоздaтнiсть тa щибyткoвiсть тoвapиствa'

Ta

У

Зв'язкy З цим, aкцioшеpи не пoвиннi пpиймaти нiякиx зaхoдiв' якi нoсять пpoвокaцiйний xapaктеp, здaтнi
пiдipвaти ДoBгoсTpoкoвy пpибутковiсть тa фiнaнсoвy стaбiльнiсть ToBapисТBa' не пoвиннi сtIЛиBaTи нa
пpaвлiння, ЕraгЛя.цoBy pa.цy Ta iнIшиx зaiнтеpесoвaниx oсiб, з тим' щoб ЗМyсити pеaлiзyвaти цiлi тaких
aкшioнеpiв Зa paхуHoк iншшx aкuioнеpiв.

2.B

тoвapиствi зaбopoняеться ЗЛoB)киBaнI{я пpaBaМи.

Hе

дoгryскarоться

дii

aкцioнеpiв, щo

зДiйсrr-rоroться викJIючнo з нaмipoм спpиtIиHеI{ня збиткiв iнrшим aкцioнеpaм, aбo тoвapиству, а тaкoж iнtпi
ЗЛoBжиBaHI{я ПpaBaп{и aкцioнеpiв.

З.Toвapиство poзpoбляе Тa зaПрoBa,цжyе ефективнi мexaнiзми зaхисTу пpaв дpiбниx aкuioнеpiв вiд
недoбpосoвiснIо< ДiЙ aкцioнеpiв - влaсникiв ЗнaчнI{х Ta кoнТpoлЬIloгo IIaкеTa aкцiй, вvинених tIиMи oсoбистo
aбо щетiми oсoбaми y ix iнтepесaх.

4.Aкцioнеpи пoвиннi кopисTyвaтись свoiм пpaBoM IIa скJIикaIlня пoЗaчеpгoBих ЗaгaJlЬI{иx збopiв y
poЗ}ълнI{x Межaх тa

добpосoвiснo.
скЛикaнт{я збоpiв тaкий aкцioнеp ПoBиIiеII oбгpyнтyвaти нaгляДoвiй рaДi
неoбхiДнiсть пpийняття pirпень. З ПиTaнЬ BкJIЮчених тlиM .цo пopя,цкy ,цrннoгo Ta Нaщa.ГИ вивaжeнi пpoекTи
piшrень З циx ПиTaI{ь. Paзoм з цим aкцioliеp ПoBиIIеt{ нaДaTи нaгля.цoвiй Paдi для oзнaйoмленtш iншrих
aкцioнеpiв всi дoкyменти тa iнфopмaцito, пoв'яЗaнy iз зaпpoпol{oвaниM поpядкoМ .цеI{t{иM.

Пpи iнiцiroвaннi

5. B paзi непpийняття пoЗaчrpгoBm,{и збopaМи aкцioнеpiв pirшень iз зaпpoпoнoBaниx aкцioнеpoм
пpoектiв, uей aкцioнеp I{е Мa€ [paBa [oBTopнo iнiцiroвaти зaгa'rьнi збоpи aкцioнеpiв з тaким сaMе IrporкToМ
piшrень.

6. Aкцiонеpи

всiх зyсиЛЬ Ta BI{кopисToB},ЮTЬ сBor IIpaBo ГoЛoсy З МеToю пpийняття
ToBapисTвa piшrень Ta нrДoПущеIlIUl BиI{икI{ення .цЛя ToBapисTBa бyДь-яких

ДoкJIa.цaюTь

збopaми нaйбiльrш вигiДниx

Д'.IЯ

негaTиBIII{x нaслiДкiв.

Пpи пpиЙняттi влaсниx pitшень aкцioнеpи ToBapисTBa пoвиннi BpaxoByBaTи iнтереси ToBaриcTBa,
йoгo aкцioнеpiв, пpaцiвникiв, кpедитopiв тa iнLшиx зaiнтеpесoвaних oсiб; спpияти свoiми дiями пoкpaщенIilo
Йoгo фiнaнсoвoТ стaбiльностi тa pегryщцii, a Taкo)к нr ЗaB.цaBaTи т{авMиснoТ tпкoДи ToBapистBу. iнtшим
зкцioнеpaм, не poЗгоЛolш}tsaти кoнфiденцiйнy iнфopмaцiro тa нr BикopисToByBaTи iнсaЙдеpськy iнфоpмaцiю в
oсoбистиx цiлях.
7. B paзi Itе.цoсяГнеHI{Я згo.ци мiж акцioнеpaми З бyДЬ-якoГo ПиTaнIlя Пopя.цкy .ценlloГo цi aкцioнеpи
BикоpисТoB}.Ioть всi пеpе.uбauенi ЗaкoIioДaBсTBом УкpaiЪи Ta ЗBиrIaЯМи Дiлoвогo oбopory ЗaхoДи Ддя
лpиilнятт я взaсмовигi д нo гo pilпення щo.цo вprгyJlloвaння Зz}знaЧ еIloгo.

8. Зaгaльнi збopи aкцioнеpiв не пoвиннi пrprpивaтися З Mетoю пepeшкoдя(aнrrя

iх

нopм.lJlЬт{oмy

ПpoЦесy ПpoBе.цеIIнlI.

9.Aкцioнеp ToBapиствa не Мaс пpaвa гoЛoс}ъaти

З

ПитaнI{я обpaнrrя себе .цo скJIa.цy opгaнiв

I

У випaдкy виpiшrення цЬoгo ПI4Taння йогo aкцiТ не e гoЛoс),ЮчиМи.
Aкцioнеp (пpелсiaвник aкцioнеpa) нe Мar пpaвa гoЛoсy пpи виpirпеннi зaгa''rьниМи збopaМи

ToBapисTBa.

aкцio}rеpiB пиTaI{Ь Ulo.цo вчинення з I{им I]paBoЧиIтy Ta lцo.цo спopy мiж ниM Ta ToBapисTBoМ.

Ст*'ттsc s- F,{аг,*яrдфBe $}*да
l.Haгля,цовa pa.цa зДiйснtoе ЗaгiL.IЬне кrpiBницTBo дiяльнiстtо ToBapисTBa Ta кoнTponЬ зa poбoтoro
пpaвлiнrrя у вiдпoвiднoстi Д'o yкpaТнсЬкoгo ЗaкoнoДaвсTвa тa внyщirпнix дoкyментiв тoвapиствa' мaс шиpoкi
ГIoBнoBax{еIl}tя Тa несr вiДпoвi.цaльнiсть зa неI{aJ]е)кне BикoI{aння сBoiх oбoB'ЯЗкiB.
HaгrrяДoвa paдa вiлпoвi.цar Зa .цoтpиМaн}Ul rrрaB yсix aкцioнеpiв тoвapиствa' a тaкoж Зa poЗГЛя,ц усix ix
Зal{еПoкoeнЬ, a Taкoxt зa poзpобкy вiдповiДноi tloЛiTики з цЬoгo ПpиBo,цy.

2.I1aгlяДoвa paдa yсвiдoМЛIoс свolo вi.цпoвiДaльнiсть пepед aкuioнеpaми тoBapистBa тa iншшгии
зaiнтеpесoвaними oсoбaМи Ta .цoбpoсoBiснo Ta кoМПеTенT}Io BикoI{yс своi обoв'язки з упpaвлiння
,ouupй.'uo', ЗaбезгIеч}Toни збеpеlкенI{я Ta piсT дoбpoбyтy aкцiонеpiв, a Taкoх{ зaхист Ta МoжЛиBiсTЬ
pеалiзaцiТ ними свoix пpaв.

тa
3.HaгляД'oвa pa.цa ЗoбoB'ЯзyсTЬся лiяти y нaйкpaщiй спoсiб в iнтеpесax тoBapисTBa нa oснoвi пoвнoТ
a,цекватнoТ i нфopмаuiТ.
4.Haгля,цoвa pa,цa З меToIo зaбеЗПeчrння oIIеpaTиBногo yпpaвлiнI{я ToBapиствoM IIpизHaчaе членiв

пpaвliння.
5.Cклaд тa ,цiяльнiстЬ l{aгЛя.цoBoТ paди BизItaЧaIoTЬся сTaTyToМ ToBapисTBa Ta ПoЛox{енI]ям tlpo
HaГJIя.цoBу paДу,

щo ЗaTBеp,цnry€Tься

ЗaГaЛЬЕtиl\л

и збopaми aкцioнеp iв.

6.Члени нaгля.цoвoi paД.и пoBиннi вoлo.цiти ЗнaнI{яMи' квaлiфiкaцiеIo Ta ,цoсBi.цoм, неoбхiдниМи
Bикoнaння свoix пoсa.цoвиx oбoв'язкiв.

7.Члени нaгля.цовoi pa,ци пoBиI{нi мaти мoя<ливiсть пpидiляти poбoтi y нaглялoвiй paДи

ДЛя

.цoсTaTнЬo

кiлькiсть uaсy.
8.Члени нaглядoвoi paДи щoBиI{нi мaти дoстyп дo пoвнoТ, дoстoвipнoТ Ta свoсчaснoТ iнфopмauii лля
пpийняття BиBaжеHиx piшень'
9.Члени нaгля.цoвоТ pa,ци ПoвинI{i викoнyвaти свoТ oбoB'яЗки oсoбистo

i не мoжуть

пеpедaвaти свoТ

ттoBHoBaжеIlня iнrцш,r осoбaм.
yгo,ц
10.HaгляДoвapaДa ПoBиннa мaTи ПpaBo в paзi неoбхiДностi пpиймaти pitпення IIрo yкЛaДеI{I{Я
тощо).
(юридшнниx'
ay'циTopсЬких
IIoсJryг
сToсoBtIo нaДal{}U1 iй пpофесiЙниx кoнсyЛЬTaцiЙниx

11. floсщoкoве вiДкликaFIIUI З Пoсa,ци чЛенa I{aГЛядовoТ paди МoжЛиBo ЛиIIIе B paзi фiзtтиноТ
IlиM ЗЛoBil{иBaнь' щo
неI\4o)lшивoстi тaким чЛеI{oM викoнaнн'l свoiх пoвнoвaя<ень, aбo в paзi дoгryшенн,l
пiлтвеpлжyсТЬся ДoстoBipl]иMИ ДoкtшaMи.

Зa вiдсyтнiсть тaких фaктiв aкцioнеpи Hr

MaIoтЬ ПpaBa BнoсиTи ПpoПoзицii

пpипиI{еtII{я I]oвt{oBa)I(еHь членiв нaглядовoТ pa.ци, ЗoкpеI\{a взaгaлi нiчим

Ilе

пpо

.цoсTpoкoBr

oбцpyнтoвytочи тaкy

необхi.цнiсть.

|2. Пicля сI1ЛиBy теpмiнy, нt.якиЙ обpaнi ЧЛеIlи IIaгЛя.цoBoТ pa.ци, зaгa.пьнi збopи пoвиннi poзглянyти
paди Ta B)киTи неoбxiДних
ПиTaннЯ мoжлlвoстi Пo.цo3x{glltul сTpoкy rroвнoBaжеItь кox{I{oгo чЛrЕra нагЛЯДoвоТ
зaхoДiB шoлo збеpежeння вiдкpитoстi нaгля.цoвоТ paди нoвим i,цеям.

|з. ДЩToгo щoб

дiяльнiсть вiДповi,цно

.цo

бyти пеpеoбpaниМи нa нoвий стpoк' Члени нaглядoвoТpa.Д'и lroвиннi з.цiйснroвaти

BсTaнoBЛениx кpитepiiЪ.

B тoMy,
14. oсoбистi якoстi чЛенa нaгЛя.цовoi paди тa йoгo pепyтauiя не пoвиннi BикЛикaти сyмнiвiв
oсoбa,
paди
oбиpaсTЬся
Щo Мa€
l{aгЛяДoвoТ
чJIrIla
ш{o вiн булe лiяти в iнтеpесax ToBapисTBa' тoМy I{a ПoсaДy
беззaпеpеuнy pегryтauiro.
..цiяльнoстi aбo пpoти .цеpжaвноТ вЛaДи.
Пpи uьомy скoeнIш особoю зЛoчиFIy у сфеpi екoномiчнoТ
ii;теpесiв деpжaвнoТ сЛyжби, a Taкo)tt aдмiнiсщaтивнoгo щaBoПopyшrrннЯ, ПеpIП Зa Bсе в сфеpi
пo.цaткiв тa збopiв, pинкy uiнних пaпepiв, е oДtlиМ з фaктоpiв,
y сфеpi
пiдпpиемниЦiкoi

дiяльнoстi,

фiнaнсiв,

8
1Ilo

негaтиBнo BIIлиBaс нa йoгo pеПyTaцiю.

B цЬoгo

15' ПiДстaвою для сумнiвiв, Щo чЛrI{ нaгЛяДoвоТ paди буде дiяти в iнтеpесax ToBapисTBa' с нaявнiсть
кoнфлiктy iнтepесiв, aбo встaнoвлений фaкт зЛoBжиBaнIUl Пpaвaми aкuioнеpa.

рaДoю сBoix oбoB'язкiв тa BI{есеHI{,I pеаJIЬI{oГo BкЛaДу в упpaвлiння
ToBapисTBoM' ЧЛеttи нaгля,цoвoi pa.ци ПoBиI{нi мaти ЗнaHIUI' I{aBиLlки тa досвiд, щo неoбxiДнi для пpийняття
.Гa BиMaГaIoтЬся для ефективногo
pirшень, щo З€tзBиtlaй вiДнoсяться ,цo кoмПетенцiТ нaгляДoвoТ paДИ'
здiйснення фyнкцiй.

|6. [ря BикoнaнI{я

}IaГJUI.цoBoIo

Статтsc

7" Г{р*зэ.зi*яtяя

1.Кеpiвниuтвo ПoToчнoЮ Дiяльнiстю ToBapИсTBa з.цiйсtшоеться колегiaльниМ oргaноМ

- пpaвлiнням.

2.Пpaвлiння пiДзвiтне нaгляДoвiй paлi тa ЗaгilIьtlиМ збopaм. Пpaвлiння несе вiД.пoвiДaльнiсть зa
хapaкTеp взaемoвiднoсин зi всiмa oсoбaми, зaiнтеpесoBaниMи в дiяльнoстi тoвapиствa: пpaЦiвникaми,
спo)кИвaЧaМи. кoнТpaгеHтaMи. Kpe.цитopaми. opгaнаMи .ЦеpжaвнoТ BЛaДИ тa iншими.

3.Пpaвлiння зaбезленyе викoнaнтlя pitшень Зaг&чьнIтх збоpiв Ta нaгJUI.цoBoТ paди, y вiдповiднoстi до
пpинЦипiв добpосoвiснoстi, poзсy.Цливoстi Ta з висoкoЮ сTyПrI{ю пpoфесioнaлiзмy тa зaBжДI{ пpиймarouи дo
yвaги iнтеpеси aкцioнеpiв, ПpaцiBникiв тa iншиx 3ailrTеpесoBaниx осiб.

4.Пpaвлiння ,цiе нa пiДстaвi сTaTyTy ToBapисTBa Ta ПoЛoжеI{ня rтpo пpaвлiння. Пpaвa Ta oбoB'язки
членiв пpaвлiння визнaчa}oTЬся тpy.цoBиMи yГo.цaMи' щo yкЛa.цaютЬся З I{иМи.

5.Члени щaвлiнтtя пoвиннi вoлoДiти ЗнaнняМи' квaлiфiкauiсю тa Досвi.цoм, необхiДHиМи

ДnЯ

нaЛея{нoГo BикoI{aнн'I ними свoik фyнкuiй.

8.,,][ш ждьgт

i

гть та

шi

джtlжi

l&аl,T.Ьжi *Tx}

l.Пoсaдoвi oсoби opгaнiв тoвapиствa пoвиннi дoбpoсoвiснo тa poз},}lнo ,цiяти в нaйкpaшIих iнтеpесax
ToBapисTBa.

2'Tовapиствo BпpoBa,ц)кус пoлiтикy .цЛя ЗaбеЗПече}lнll свo€чaснoгo

тa ефективнoГo

BияBлеIIня,

yпpaвлiння, Зaпoбiгaння Ta poЗкpиTTя кoнфлiкту iнтеpесiв.

3. Пoсaдoвi осoби товapисTBa ПoBиннi yникaти кoнфлiкry iнтеpесiв y свoТй poбoтi тa не бpaти ylaстЬ
в пpийняттi pitпень, якщo кoнфлiкт iнтеpeсiв IIе Дa€ Тм змoги н€tЛе)ItllиМ чиItoМ BикoЕr}tsaTи свoТ фiдyцiapнi

oбoв,яЗки.

4.Пoсaдoвi осoби opгaнiв тoвapиствa пoвиннi poЗкpиBaTи iнфopмaцiю пpо нaявнiстЬ B I{иx кoнфлiктy
iнтеpесiв сToсoBI{o будь-якогo pitшення ToBapисTBa. Bнyщiшlнi ДoкyМеT{Tи ToBapисTBa Мo)кyTЬ передбauaти
вiДпoвiДний пopя.цoк пpийняття pirшeнь, стoсoBнo якIтх y пoсaдoBиx oоiб opгaнiв Toвapиствa iснуe кoнфлiкт
iнтеpесiв.
Taкий пopя.цoк пoBиI{еIt щoнaйшrенше пеpедбaяaти:
- oсoбa, B Якoi е кoнфлiкт iнтеpесiв, tloвинI{a сBo€чaснo пoвi.цoмити пpo це нaгJIя,цoBy paДy;
- pirшення ПoBиI{Ilo бyти уxвaлснo бiльшriстю членiв нaглядoвoi paДи;
- oсoбa, в якoi с кoнфлiкт iнтеpесiв, I{е Мoже бpaти yнaстi нi в oбгoвopеннi, нi B гoЛoс}.Baннi стoсoвнo

.

шpийrrяття pirшення;

y Пoсa,цoB!D( oсiб opгaнiв тoBapисTBa
yМoBax Ta Зa cпpaBе.IIДиBиMи цiнами.
нa
с[paве.цJlиBих
укЛa.цaTисЬ

ПpaBoчини' сToсoBIIo якLD(

5.Пoоa.цoвi oсoби opгaнiв тoвapистBa

нr

iснyс кoнфлiкт iнтеpесiв, пoвиннi

IIoBиннi викopисToByвaти

y

Bлaс}rиx iнтеpесaх дiлoвi

Mo)кJl ИBoсТi ТoBapисТBa.

6. Пoсa,цoвi oсoби тoвapиствa пiсля iх oбpaння пoвиннi poзкpивaTи iнфopмauiro, щo

BсTaнoBиTи aфiлiЙoвaнiсTЬ Пoсa'цоBoi oсoби З aкцioнеpaми aбo з кoнщaГeHТaми ToBapиcTBa.
Taкa iнфоpмauiя poзкpIвaсTЬся y фopмi oсoбистoТ зaяви oбpaнoТ пoсaдoвoТ oсoби.

.цoЗBoЛяс

Стаття

s" Тrятззi заiятт*р*ссзж*жi *со*нg

l.ПAT кЗaпopiзький

зaвoД кПеpетвoproBaч)) ПoBarкaе iнтеpеси зaiнтеpесoвaниx oсiб Ta .цoкЛa.цar
aкTиBIloi спiвпpaцi ToBapисTBa з зaiнтеpесoвaНLт]\1И oсoбaми, фyнТ1rочисЬ I.Ia
щиI{циПaХ
чеснoстi, вiлкpитoстi тa взaсмнoТ пoвaги.

N{aкси]\{}ъ,I ЗусиЛЬ ДЛя

Ст*ттяяj *" T}озкрв+ттsя iт+ф*рe{*Е{iТ Y& .ЕТрaЗ*рiсть
1.B тoвapиствi ствoptoсться Taкa сиcтеIvIa кopПopaTивнoгo yпpaвлiнtul' пIo мaе зaбезпечити свoсчaсI{е

Й точне poЗкpиTTЯ iнфopмaцiТ з усiх нaйвaжливirшиx ПиTaнЬ' щo сToсyЮТЬся ToBapиствa, вклюuaю.rи
фiнaнсoвий сTaн' пpoДyктt,внiсть, влaснiсть тa yпpaвлiння.

iТ

2. Пpи ЦЬolvry ТoBapисTBo IIе Мar неoбxiдностi в pозкpиттiв iнфopмaцiТ, якa Мoже IIoсTaвити пiд
ЗaгрoЗy iТ кoнкypентнi пoзицiТ' зa BиFI,ITкoM випaдкiв, кoли poзкpитгя тaкoТ iнфopмaцii e неoбхiдним для
приЙняття пoiнфоpмoвaнoго iнвестицiйнoго piшlення, aбo Nlятогo, щoб нr BBoДиTи irrвестopa B oМaнy.
3.oдним З oсHoBHих щaв акЦioнеpiв

с щaво

Ha oTpиМaHHЯ iнфоpмauiТ Пpo сТрyкrypy влaснoстi

ToBapисTBa Ta IIpo ix пpавa у пopiвняннi З пpaBaМи iнпlиx влaсникiв.

Товapиствo poЗкpиBaе iнфopмaцiro пpo aкЦiонеpiв,

якi

кol{TpoЛroТoTь кoмпaнiro,

aкцioнеpaми, волoдiння кoнтpoЛЬI{иМ aбo знaчним traкеToМ aкцiй, списoк aфiлiйoвaнlтx осiб.

yгоди мiж

4.Тoвapиствo pозpoбляс Ta зallpoBaДжyе необxiднi внyтpirшнi меxaнiзми з МеToIo зaпoбiгaння
непpaвoмipнoМy викopистaннIo iнсaйдеpськoi iнфopмaцii пoсaдoвшии oсoбaми тoвapистBa тa iнrпrд,rи
iнсaйдеpaми.

S.Iнфopмaцiя IIpo ToBapиствo ГoTyrться, пepевipяеTься тa poЗкpиBaеться вiдповiдно Дo Bисoких
стaндapтiв якoстi poзкpиTTя фiнaнсовoТ й не фiнaнсoвoТ iнфopмaцiТ тa ayдитy.
6. З метoю зaбезпеченrrя нa;lежноТ пiдгoтoвки Ta нa.цa}tЕIя фiнaнсовоi звiтнoстi Щopoкy ПpoBoДЯТьсЯ
ay.Цитopськi пеpевipки 3 BикopисTaнtUlM I{еЗiUIе)кI{oгo ay.циTopa, ЯКий,цaе зoвнiшrнro тa oб'ективнy oшiнкy цiеi

звiтнoстi.

Ст*ттsв З x,sэяж iд*}€дI{*

I}сэ

Jlк

iТx,{к&

1.B тoвapиствi встaнoвлrorтЬся пpoЗopиЙ тa cпpийнятнllй aкцioнеpaм мехaнiзм
iх вигшaти.

.цивi.цен.цiв тa

Bизт]aчеI{l{я

poзмipу

2. Зaгaтrьнi зaдaui тoвapиствa щoДo пiдвищення дoбpoбyтy aкцioнеpiв тa зaбезпечеI{нIo зpoсry
кaпiтarriзaцir ToBapисTBa, a Taкo)l{ кoнкpетнi, зaснoвaнi нa Зaкoнaх тa пiДзaконниx aкT.ax ПpaBиЛa, Щo
BиЗнaчaloтЬ ПopЯДoк poЗpaxyнкy чисToгo пpибyткy Ta чaсTиIlи пpибyткy, щo сПpяМoByrтЬся нa BипЛaTy
дивiДенДiв, yl\doBи iх виплaти, ПopяДoк poзpaxyнкy poзмipу Дивi,ценДiв зa акцiяМи, ПopяДoк BиПЛaTи
ДивiДенДiв' B ТoМу vислi стpоки, мiсце тa фopмa BиIIЛaTи BиЗI{aчaIoTЬся y Пoлoженнi пpо дивiдендну
пoлiтикy.
Пoлoження 3aTBеpджyrTься-викIгючнo зa piшrенняМ зaГaЛЬI{иx збopiв aкцioнеpiв.

3. Toвapиство iнфоpмyс aкцioнеpiв тa пoтенцiйниx iнвестopiB пpo свolo ДивiДенДнy полiтику l]]Ляхoм
poзмiщення iнфopмaцiТ пpo неТ нa BnaсI{oМy веб-сaйтi в меpеlкi Iнтеpнет'

4. Bиллaтa дивiДенДiв е ПpaBoМ' a не oбoв'яЗкoм тoBapисTBa' тa

p

i

lшення ЗaгalTЬIl иМи збopaми aкцioнеpi в.

зIUIежиTЬ

вiд пpийняття Taкoгo

5. Чистий пpибyтoк ToBapисTBa' не нa[paBлrI{ rцЙ нa вт,плaту ливiдендiв. збiльIшyс вaртiсть aктивiв тa
зpiст кaпiтaтriзaцiТ тoвapисTBa, oTжe дoбpoбyт aкцioнеpiв.

6. oгoлoшrенн'I пpo

BиIIJIaTy дивi.ценДiв

пpи вiдсутнoстi для цьoгo необxiднlо< умoв, a тaкoж

З

10
IIopyrшенIUIМ oбN4еженЬ, всTaI{oBЛеI{их ЗaкoнoМ' в ToBapисTBi зaбopoнЯ€.TЬся.

7' oгoлoIпення пpo виплaTу ДивiДендiв пpи вiдсyтнoстi у тoвapистBa Чистoгo пpибуткy зa звiтний

пеpioл ПpизBoДиTЬ Дo xиб}roТ.цуМки Bi.цHoсHo pеiUIЬHoГo фiнaнсoвого сTalry ToBapисTBa, Щo e l{rПpИIIyсTиМиМ.
B цьoмy BипaДкy aкцiонеpи пoвиннi yТpиМaтисЬ вiд пpийrиття pirпення пpo BиПЛaTу ДиBiДеtlдiB,
якrцo Taке pitпення, t{е tlopyulyЮЧи BиЗнaЧених зaкoHo.цaBсTBoМ oбмежень, IIpизBoДиTЬ .цo фopМ}ъaннЯ
неПpaB.циBих yЯBЛеItЬ пpo дiяльнiсTЬ ToBapисTBa.

8. Пpиймaючи нa себе зoбoв'язaння З BиПЛaTи

ПopяДoк йoгo викoнaння.

oГoЛoIIIеI{иx ДивiДенДiв, ТoBapИсТBo кol{кDеTиЗvr

Конкpетний сTpoк BипЛaти дивiдендiв визначaсться

пеpеBиII{yвaтlt 60 днiв з.Цня пpийняTTя цЬoгo piшrення.

в

piшlеннi пpo

iх

виплaтy Ta т{е

IloBиI]еI{

9. Пptt вltзнaченнi пopядкy BиrTЛaTи тoBapисTBo ПpaГне дo зaбезпенецня нaйбiлЬur Зpyrнoгo Ддя
aкшioнeрiв спoсoбl iх oтpимaння.
Юр l trtrн ним осoбaм .цивiДенДи BиIrЛaчyЮTЬся у безгoтiвкoBoNly ПopЯДкy.
Bltгьlaтa дивiДенДiв фiзиrним oсoбaм зДiЙснrоеться зa ix бaжaнням у гoтiвкoBoMY aбo безгoтiвкoBoМv
]lQpЯjК\
'

.

10.{aнi
;Т.].Bl

ДJUI виПЛaти ДивiДенДiв, BкЛIoчaIочи бaнкiвськi pеквiзити aкцioнеpiв, BиЗнaчaтoTЬсЯ
rloДaI{rтx aкцiонеpaми вi.цпoвiДних зaяв.

]allиx ДеIIoЗиTapI{oГo oблiкy, aбo нa пiДстaвi

т{a

11.Ha кoжну BиПуще}rу ToвapисTBoМ aкцitо oднiеi кaтегopiТ BипЛaчyrTЬся oДнaкoBий pозмip

:Itвi:ендiв.

i2.Hе пpипyскaсTЬся
:

i

зними гpyПaМи aкцioнеpiв.

B

paМкaх o.цнiсТ кaтегopiТ aкuiй BсTaнoвЛеItI{Я Пrpевaг

L таттэя

T

.ц.]1Я

oTpиМaнгш ДивiДенДiв

t.Е{кк+кiтаYэ*$i {эs}а{}$i*}яя:{sз

1'Toвapиствo B.цoскoIIzшIIoе цей Кoдекс? внoсячи в ItЬoГo змiни тa .цoпoвнеt{т{я' пoв'язaнi З
фopмрaнням мiжнapoднoю Ta нацioнaльнoю кopПopaTиBl{oЮ ГIpaкTикolo стaнДapтiв кopгrоpaтивнoТ
пoведiнки, вiДпoвiДнo дo змiн iнвестицiйнoгo cеpеДoвищa! у якoМy iснyе ToBapисTBo, З ypaxyвaнrrяМ
спеuифiки тoBapисTвa. кеp)ЮЧисЬ iнтеpeсaми акuioнеpiв. пpaшiвникiв. спoживaчiв. кoнщaгентiв тa iнших
oсiб, Щo зaцiкaвленi у дiяльнoстi тoвapиствa, з ypaхуBaнI{ЯN{ Toгo' щo BДoскol]iшеннЯ мoДелей
кopпopaTиBЕIoгo yпpaвлiння е пoстiйним евoлrоцiйF{иМ гIpoцесoМ.

2. Пpauiвники. aкuioнеpи тa iнrшi зaiнтеpесoвaнi oсoби Мo)I{yTЬ oПеpaTиBlto iнфopмyвaти HaгЛяДoвy
pa.цy пpo буль-якi Пop\'lIIеI]IUI тalaбo сПoltyкaнн'l .цo ПopyIIIеIrIUI цЬoгo Колексy aбo внyтpirпнiх дoкyментiв
ТoBapиствa. poзpoб.rенrr нa Тх викoнaння.
3. Кoдекс зa-гBеpд)кyстЬсЯ ЗaгaЛЬними збopaми i мoже бути змiнений тa дoпoвнений лиtше ними.
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