зAТBЕPД)кЕF{o
Зaгaльними збоpaми aкцioнepiв

Biдкpитогo aкцioнеpнoго ToBapисTBa
кЗaпopiзький зaвоД кПеpетвopIоBaЧ))
вiд 08 ЧеpвIiЯ 20112 poку
пpотoкол J\гl

1

Гoлoвa з@piв

Г.П. Кoтляp

IIoЛoжЕI{I{я
ПPo II{ФOPMAцIЙHУ IIOЛITикУ

м. Зaпopiжжя,2012

РoЗДIЛ

1.

ЗAгAЛЬI{I IIoЛoTtЕIIIIя

Cтaття

1.

Зaгальнi полoясeнrrя

e

1.Це Пoлoження
внщpiIпнiм .цoкy\dеIrToМ ТoBapисTBa, Щo бiльIш .цеTaЛЬнo
pегJIaМеI{Tyr ПиТaння pеaлiзaцiТ пpaв aкцioнеpiв нa iнфopмaцirо, пopiвняно зi стaтyтoм
aкцiонеpнoГo ToBapисTBa.
2.ПoлoженI{я r aкToМ Bищoгo opгaнy ToBapисTBa
пiдлягae BикoнaннIo всiмa aкцioнеpaми ToBapисTBa.

-

ЗaГaЛЬних збopiв aкцioнеpiв, тa

Cтaття 2. I{iлi iнфopмaцiйнoi пoлiтики
1.Iнфopмaцiйнa пoлiтикa ToBapиcTBa cПpяМoByeTЬся I{a poзкpиTTя тоuнoi, aДеквaтноТ
i свoсчaсноТ iнфоpмaцii, щo вiДпoвiДaе BиМoгaМ pинкy, щoб Дoзвoлити aкЦiollеpaМ Ta
потенцiйним iнвестopaм }хBaЛIoBaTи пoiнфopмовaнi piIшення cToсoBнo пpидбaння i
ПpoДaжy aкЦiй, ПpaB Ta oбoв'язкiв, pеa,тiзaцiТ пpaв тa oбoв'яЗкiв, щo BиIrЛиBaIoTЬ з Цих
aкцiй.

PoзДIЛ

1.

Aкцioнеpи

2.

oБCЯги II{ФOPMAЦII

,;Jж"Ж'Jtl|#H:"

пoвнoТ тa достoвipнoТ
iнфоpмaцiТ пpо фiнal{сoBo-ГoсПoдapський сTaH ToBapИcТBaTa pеЗyЛЬTaти йoго дiяльнoстi,
сyттевi фaкти, щo BIIЛиBaIoть aбо Мo)It},ТЬ BIIЛиBaTи нa вapтiсть цiнних пaпеpiв тa (aбо)
poзмip ДoxoДy ЗatIИМИ,IIpo BиIIyск ToBapисTBoм цiнниx пaпеpiв Toщo.
2.Кожен aкцioнеp Ma€ Пpaвo нa iнфоpмaцirо iз сисTеМи oблiкy ПpaB BЛaсностi нa
aкцiТ товapисTвa ЛиIIIе сToсoBнo:
о йoгo oообoвогo paхyнкy;
о всiх зaфiксoвaниХ y сисTемi oблiкy змiн, щo BиI{икли стoсовнo йoгo
особoвoгo pax}T{кy;
. Bик}.tIЛеIrиxToBapиоTBoМ aкцiй.
3.Aкцiонеpи I{е МaIoTЬ IIpaBa oTpиМyBaTи iнфopмaцiro iз сиcТrМи облiкy пpaв
влaснoстi нa aкцii в oбсягaх' бiльlпиx, нiж зaзнaчеIlo y чaстинi 2 цiеТ стaттi.

'u,o,".fr#

Стaття 3.Iнфоpмaцiя, щo в oбoвoязкoBoмy ПopяДкy HaДa€Tься aкцioнepaм

-

1.Tовapиствo зoбoв'язyeTЬся I{a,цaBaTи aкцioнеpaм IIaсTyIIнy iнфopмaцilo Пpo:
МoяtЛивiоть pеaлiзaцiТ ПеpеBax{нoгo ПpaBa aкцioнеpiв нa пpидбaння aкцiй дoдaткoвoi
емiсii в paзi здiйснeння ПpиBaTI{oГo pозмiще}Itlя - не пiзнiIпе нiж зa 30 днiв Дo IТoЧaTкy
pозмiщення aкцiй;
ДaTУ, pозмip, ПopяДoк Ta сTpoк BиIIлaTи дивiдендiв - IIpoTягoМ 10 днiв пiсля пpийняття
pirпення Пpo BиПЛaтy дивiденлiв:
ПpoBеДrнHЯ зaГaЛьниx збopiв aкцioнеpiв з пopя'ЦкоМ ДrIIниМ _ не пiзнilпе нiж зa 30 днiв
Дo ДaTИ ПpoBrДеIrI{я цих збopiв;
змiни y ПopяДкy ДеIIнoМy - не пiзнirше нiж зa 10 днiв до ДaTи ПpoBеДrIIнЯ ЗaгaлЬI{иХ
збopiв:
пiдс1ъlки гoЛoсyBa.яНЯНaЗaГaЛЬI{их збоpaх aкцiонеpiв - IIpoTягoМ 10 pобoних днiв;
скликaнIIя IIoзaЧеpгoBиХ ЗaгaЛЬIlиx збopiв aкцioнеpiв y BиПaДкy' якщo цЬoгo BиMaгaIoTЬ
iнтеpеси TоBapисTBa - не пiзнilше нilк зa 15 днiв Дo Дa^ILlix пpоведення;
нaявнiсTЬ Пpoпoзицii влaсникa кoHTpолЬIIoГо IIaкеTy aкцiй пpo пpидбaннЯ IIиМ aкцiй

ToBapисTBa

Пoкytlця;

-

IIpoTяГoМ 10 днiв з МoМеIITy oTpиN4aIiI{я Taкol Пpoпoзицll ToBapисTBoМ вiд

к1ЛЬкlсTЬ aкцlЙ' щo BикyПoByIoTЬся ToBapисTBoМ, в paзi пpийняття ToBapисTBoм piIпення

-

Пpo пpoПopuiйний BикyП aкцiй - нa нaсTyпний пiсля пpийняття зaГaЛЬIIиМи збopaми
цьoГo piIпення poбoний .цrI{Ь;
iнIшy iнфopмaцiro, щo BиЗIIaЧеIIa зaкoнo.цaвсTBoм' сTaTyToM, ЦИМ ПoлorкенняM Ta
piIпеннями зaгaЛЬниx збopiв aкцiонepiв.

Cтaття 4. floкyмеIITи' ДoсTуп aкцiонеpiв Дo яких зaбезпе.ry€TЬся ToBаpисТBolvI
l.Ha вимoгy aкцioнеpa ToBapиствo aбo деПoЗиTapнa yсTaI{oBa, щo зДiйснrое oблiк
IIpaB BЛaснoстi нa aкцii ToBapисTBa згiДно Дo }кЛaДеIloгo .цoгoBoPУ, зoбов,язaнl rlaДaти
iнфopмaцilo Пpo BкЛIoчеIlHя йoгo ,цo пеpелiкy aкцioнеpiв, якi мarотЬ IIpaBo I{a )Д{aсTЬ y
ЗaгaЛЬIlих збopax.

Taкa iнфоpмaцiя I{a,цaсTЬся З ДIIя скJIa.цaI{IIя пеpелiкy aкцiонеpiв, якi мatотЬ IIpaBo
нa yчaсTЬ У цих зaгaJIЬtIих збopax Тa .цo зaкiнчення IIpoBеДrIIня цих зaГaJIЬIIих збopiв нa
письмoвий зaIIиT aкЦioнеpa.
Tовapиство зобoв'язal{е нaДaTи зaзнaченy iнфopмaцiro, якЩo BoIIa IlеpеДaнa iЙ
ДеПoзиTapнoЮ yсTaнoBolo - ПpоTягoМ 1 дoби пiсля oTpиМaнIIя зaПиTy, a B ДеIIЬ пpoBеДе}iIIя
ЗaГaJIЬIIих збоpiв - у Чac, неoбxiДниx .цЛя IIaДaIIIlя тaкoi iнфоpмaцiТ' a,IIe нe пiзнitше uaсy
зaкiнчення ПpoBеДrIIня зaГaЛЬIlиx збopiв.
Tеpмiн нa.цaI{I{я зaзнaченоТ iнфopмaцiТ депoзитapнoю yсTaнoBolo BсTaIloBЛIoсTЬся
зaкoнo.цaBcTBoМ Укpaiни.
2.Biд,цaти нaДiсЛal{I{я пoвiДoмлеIII{я пpo ПpoBеДеIrI{я зaгaJIЬних зooplB aкцlol{еplB Дo
ДaTи ПpoBr.цеIlI{Я ЗaгaЛЬIlиx збopiв aкцioнеpне TоBapисTBo IIoBиIIIIо :нaДaTИ aкцioнеpaм
мoх<ливiсть ознaйомиTисЬ з .цoкyMrнTaMи, неoбхiДниМи .цJIя пpийняття piIшень з ПиTaI{Ь
Пopя.цкy Дrl{нoгo.
Iз зaзнaчеIIиМи,цoк}ъ,{еIITaМи aкцlol{еpи oзнaйoмлrolоTЬся зa мiсцезнaxo.ц)кеI{I{яM
ToBapисTBa.

oзнaйoмлеI{I{Я aкцioнеpiв зДiйснтосться зa yМoBи повiдoмлення пpaвлiння IIе
пiзнirпе нiж зa П,яTЬ pобouих днiв.
3.У зaзнaчеIloМy у яacтинi 2 цiсТ стaтгi пopядкy aкцioнepи МaIoTЬ ПpaBo зa
вiдпoвi.цниМ зaIIиToм oзнaйомлrоBaTисЬ з ПpoекTaМи pilпень з IIиTaI{Ь ilopя.цкy ДеIII{oГo
зaГaJIьIIиx збopiв aкцioнеpiв
4. oзнaйoМЛеI1IIя з ДoкyМенTaМи, ПoB'язaниМи З Пopя'цкoМ .цеIII{иМ з.цiйснroстЬcЯ У
зaяB Ta BиМoг.
ДеIIЬ IIpoBе.цrнI{я збopiв без пoДaння пpaвлiннrо вiДповiДI{их

Cтaття
1

5.

floкyмeнTи' щo збеpiгarоться B тoвapиствi

.Toвapиствo зoбoв'язaне збеpiгaти:

cTaTyТ ToBapиcTBa, змiни .цo сTaTyТy' зaсI{oBI{ицький (yстaнoвний) лoгoвip;
ПoЛoжеIIIIя IIpo зaгaJlЬнi збopи, I{aгnя.цoBy Pa-ДУ, виконaвчий opГall тa pевiзiйнy
_
кoмiсitо, iнIпiвнщpiIпнi.пoлoхсeнIlя Ta ДoкyМенTи тa змiни .цo IIих в paзi кoли тaкi

ДoкyМеIrTи ствopенi в тoвapиствi;

IIoЛoxtеI{IIя Пpo кo}кI{y фiлirо Ta кoяtl{r IIpе.цсTaBницTBo - B paзl кoЛи Taкl .цoкyМеIrTи
ствopенi в тoвapиствi;
ДoкyMrI{Tи, щo пiдтвеpД}кyloTЬ IIpaBa ToBapисTBa нa мaйнo;
ПpиI{циПи (кoлекс) кopпopaTиBl{oГo yпpaвлiння ToBaриcTBoМ;

IIpoToкoЛи ЗaгaJIЬIIиx збopiв aкцiонеpiв;

мaтеpiaли, з якиМи aкцiонеpи МaIoTь (мa.lrи) можливiсть oзнaйoмИТkтcЬ пiД чaс
пiДгoтoвки Дo зaГaЛЬI{иx збopiв;
IIpoToкoЛи зaсiдaнь IIaГЛя.цoBo\ paди, пpaвлiння, IIaкaзи i poзпopяд)кrннЯ ГoлoBи

Д.

прaBЛiI{ня ToBapисTBa;
ПpoТoкoли зaсiДa}Iь pеBiзiйrroi

кoмiсii:
- BисI{oBки pевiзiйноi кoмiсii т a ayДиТopa
ToBapисTBa;
- pi;'ьinu'.o"y звiтнiсть;
- .цoкyt{ентиб1хгалTepсЬкoГoоблiкv:

:

вiДпoвiднич
i;:жJ# #i}Ж1;tr;oлu,o,"."
po Деpх(aBнy pеrсTpaцirо
i:'|1*"иМ

;
;fl:i}:ч#HffiTих
пaпеpiв ToBapисTBa

-

оpГallaМ;

випyскy aкцiй тa iнпrиx
Цiнних

oсiб ToBapистBa iз зaзнaченням
кiлькoстi, типy тa/aбoклaсy

осoбливy iнфopмaцiтo пpо
ToBapисTBo;

iнпri

Дoк}a4.енTи,

зaГaЛЬIIиХ

з

п"p.дбu.,..'i' .unoнЬou""'uo*,
cTaTyToM ToBapисTвa, pirпеннями
i paди,

бopiв, IIaгЛяДoBo

пpaвлiння ToвapисTBa.

ЧaсTиIIoIo

',.,...1#?JiI!ilx;
'*Тo"*u*::"..
3.Biдпoвiдальнiсть

t

Ъa зберiгaння дoкyltентiв
ffi::H::ъ#ffi:Ъ#ffi;Т'* о1x.a,,'"p.;;;;ъ

ooo*.l#iJT#."T:H;#:J#}ф"^,ffi

цiсi

стaттi, збеpiгaroться

ПoкЛaДarTЬ

cЯ Ha гoлoBy пpaвлiння

oo,i*y'"ъ;;;oвoi

.'*Щ:.iffi

Зa

звiтностi

-

нa

iiJ'xJHff#'""}o.1^'.,u."

;Jё;#r*:f:::","";;i;i;;.ж::1Tff"(x,";ffi;,ffi?;Шнl;:т*;ъ j;
чо

..2.{oкуъл"#ffiЁrjlъtJ:i"Ж'1H;ж:rj:нь**}}''""iсвiдoцтвa,

фiксyтoTЬ Тa пiдтвеpджy.'"_.*'oдapсiкi
oпеpaцiТ, BклIoчaIoчи poзпopяДxtеIII{Я
ДoзBoли кеpiвництвa ToвapисTвa
Ta
нa iх [poBеДеI{ня.

,"*""";#;p"к,"i.й'Po .o,uдu"н'

PoЗДIЛ з.
l . Тo вapи ст"

спискiв aфiлiйoвaних осiб BиЗIIaчaсTЬcя

ЧиIII{иМ

сПocoБи TA ПoPЯДoк oTPиIvIAнtU,
IIIФoPN{дцri

ж;.]#""xH:l :lHн,H.

ii

;".'x]: i:,lъ""xffi
" 1 стaттi
нaведений y vaстинi
.,.p.ol n
uuo::
"ooт
IIpaBa тoBapисTBa нa мaйнo;
-лoкyментi"' щo пiдтвеpджyroть
дoкyментiв буxгaлтep."no.o облiкy.
.{oдaткoвa iнфopмaцiя, ДoсTyII.
Дo якoi HaДa€TЬcЯ aкцioнеpaм' визнaчa€TЬся
pirшеннями зaгaЛЬIlих зdopiв
u*ulo""й нaГЛя.цo.o Т paдvт aбo пpaвлiння
fif,jffiЖ".
2.!ocтуtт ло iнфopмaцii aкцiонеpи
здiйснюIоTЬ IIIЛяХоМ:
- IIисЬМoвогo пoвiДoМЛеI{ня ToI'...
}apисTBa пpо нaмip oзнaйoмитись
з ДoкyMеIrTaМи y
пpимiщеннi,гoвapиствa;
- письмовoiвl
aДprсy к oпiй док1тлентi в.
3 oб oв, яз о
"-#]:.Y
BIloсTl i*o
y
ЗaПиTyBava
iнфoрмaцii сTaTyсy aкцioнеpa
пoкЛa.цaeTЪcЯHaTo'apисTBo
Biдмовa в pеaлiзaцiТ пpaвa oсoби
нa iнфopмaцirо з П.pиЧиIrи He
(кoпiй дoк1ъlентi")'-Il.,iд."фд*у,o'"
HaДa*.IЯдoк,ълентiв
to.o.,й"Ь uйoo",i нa aкцii; Irе.цoПyскaеTЬсЯ.
Фaкт вoлoz]iння aкцiями
"vr*rrvDJlryсrbux нa ,Цaтy oTpиМaнIIя
повiдомлення.
".,u"o",Ьl;;;.-;;
ToBapисTBoМ

'

.

Jiжffi ffi

::::т-.й';й''
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4.[oстyп дo iнфоpмaцii, зaфiксoвaнiй

I{a еЛекТpoIIHoМy

носiсвi, зДiйснtoстЬcя B

ToI\4y

jк Пopя.цкy, щo й до iнфоpмaцiТ нa ПaПrpoBoмy нoсiсвi.
Копiеrо нa пaпеpi .цЛя еЛекTpoHIIoГo ДoкyменTy е вiзyaльнr Пo.цaI{I{я еЛrкTpoнIloГo
ДoкyMrнTa нa пaпеpi' якl зaсвiд.rене B ПopяДкy' BсTaIIoBЛеIIoМy зaкoнo.цaBсTBoM Пpo
еЛекTpoнний дoк1ъlентoобiг в Укpaiнi.

5.Ha вимoгy aкцioнеpa a6o Haцiонaльнoi кoмiсiТ з цiнних пaпеpiв тa фoндoвoгo
pиIIкy ToBapисTBo I{a.цar пеpелiк aфiлiйoвaниx oсiб тa вiДoмoстi пpо нaлех<нi iм aкцiТ
ToBapисTBa.

Стaття

Поpядок ознaйопrЛеIIIIя aкцiонеpiв з ДoкyNtеtITaMи y примiщeннi
ToBapисТBa
l.Aкцioнеp' щo Мa€ нaмip ознaйoмитисЬ з .цoк}ъ4енTaМи ToBapисTBa, IIoBиIIеII
IIисЬМoBo ЗBrpнyTисЬ Дo ToBapисTBa I{r пiзнilпе нiж зa П'яTЬ poбоuих Днiв Дo Дня
ф aктиннoгo oзнaйoмлення йoгo З Дoк}"^,IrI{TaМи ToBapисTBa.

-

8.

У зaзнaченoМy ЗBеpl{rннi пoвинно бyти BкaзaIIo:
пpiзвище' iМ'я Ta IIo бaтькoвi (нaйменyвaння) aкцioнеpa aбо визнaчення йoго
yпoвнoвaженоi oсoби, якiй }Ia.цaIIе ПpaBo I{a oзнaйoмлеIlтlя з .цoкyMеIrTaMи iз

зaзIIaчеIlI{ям pеквiзитiв дoк1ъленTy, Зa якиМ ПrprДalro ПoBI{oBaжеIlI{я;
ДaTa Ta чac, коли aкцiolIеp Мar нaмip з'яBиTисЬ Дo ToBapисTBa з МrTolo pеaлiзaцii

зi}зI{aЧеI{oгo ПpaBa. Чaс oзнaйoмлення ПоBинеI{ вiДпoвiДaти poбouoмy ЧacУ,
BсTaнoBЛеI{oМy B ToBapисTвi, зa виклIоченlIяМ oбiдньоi IIеprpBи;
- пеpелiк iнфopмaцii, з якoto мaе нaмip oзнaйoмитись aкцioнеp.
2.ТoвapиcтBo I{е зобoв'язaне I{aIIpaBЛяти aкцiонеpy бyдь-яке пoвiдoMЛrl{ня пpo
нa.цaIIня Мo)кЛиBoстi oзнaйoмиTисЬ З ДoкyМеI{TaMи. Зaзнaчене IIpaBo pеaлiзyеться IIIJIяхoМ

безпoсеpедI{ЬoГo з'яBЛення aкцiонepa y BизI{aчений ним ДеIIЬ Ta чac .цo пpимiщення
ToBapиcTBa з МеToIo oзнaйомлеI{ня З ДoкyМrIITaМи.
3.TовapистBo Moit(е вiдмoвити aкцiонеpy y нaдaннi МoжЛиBoсTi oзнaйoмиTисЬ з
.цoкyМеIlТaМи y BиIIaДкaх:
- пoвiДоМЛеIIнЯ aкцioнеpa HaIIpaBЛеI{o З пopyшIеIIIIяM сTpoкy' BизI{aчеIIoгo чaстиноro 1
шiсТ стaттi:
- oсобa, щo зajlBиЛa Пpo нaмip oзнaйoмитисЬ з Дoк}.]\,{еIrTaMИ) Ha ДaTy oTpиMaI{Ilя
ToBapисTBoМ цЬoгo пoвiдoмлеIltlя, I1е BиЗнaЧеI{a в системi oблiкy ПpaB BЛaсI{oстi нa
aкцiТ тoвap|4cTыa, як aкцiонер;
- aкЦioнеp пpибyв Дo ToBapисTBa з МеToIo oTpиМaIiI{я NлoжЛиBoсTi oзнaйoмиTисЬ з
ДoкyMеIIТa]\{и без ПoПrpеДнЬoгo нaдiслal{I{я ToBapисTBy пoвiдoмлення згiднo дo
чaсTиIIи 1 цirТ стaттi;
- з iнIших пiдстaв BиЗI{aчеIIих y стaттi 10 цьoго Пoлoження.
oбгpyнтoвaнa вiДмoвa нaдсиЛaсTЬcЯ aкцioнеpy ПрoTяГoМ TpЬoх днiв пiсля
oTpиМaI{I{я пoвi.цoмлення вiД aкцiонеpa, aбо вpyuaсться йoмy безпoсеpедньо.
4.Hе з,явлення aкцioнrpa y теpмiн' щo BсTaнoвлений IIиМ y повiдoмленнi, дo
пpимiщеннЯ ТoBapисTBa BBa)кarТЬся вiдмoвolo цЬoГo aкцioнеpa вiд pеa;riзaцiТ пpaвa нa
oзнaйoмлеI{I{я З iнфopмaцirlо ToBapисTвa.
Taкa вiДмoBa не позбaвляс aкцioнеpa ПpaBa B I{aсTyПI{oМy зBеpIIyTисЬ Дo ToBapисTBa
з МrToIо pеaлiзaцii ЗtlзнaчеI{oГo IIpaBa З .цoTpиМaIIIlяМ BищеI{aBедеIIoгo llopЯДкy.
S.ToвapистBo Мo)I(е вiдмoвити в pеaлiзaцii пpaвa нa oзнaйoмЛеIIIIя З Дoк}ъ4еIITaMи
ToBapисTBa IIpеДсTaBникy aкцiollеpa' якщo вiн не пiдтвеpдив IraJIежI{иМ ЧинoМ свoТх
ri()BнoBa}кеT{ь. B цьolvry BиПaДкy тaкa вiДмoBa склaДa€ТЬся B ПисЬМoBoMy BиГлядi тa
:нaДaсTЬcЯ цiй oсoбi З o.цIIoчaсниM I{aПpaBЛеI{IIяМ нa aДpесy aкцioнеpa - дoвipителя.
6.Гoлoвa пpaвлiння Мa€ ПpaBo oбмехсyвaти сTpoк .oзнaйомленI{я з ДoкyМеIrTaМи
ToBapисTBa, aJIe в бyдь-якoмy paзi сTpoк oзнaйомлеIIIIя I{r Мo}кr бyти менrпим 10 poбoчиx

б

.]нiB З .цaТи oTpиМaI{}Iя ToBapисTBoМ пoBiДoМЛrIII{Я Пpo I{aМip
oЗнaйoМиTисЬ З ДoкyМrнTaМи
ТoBaрисTBa.

Cтaття 9. Поpядoк IIaДaнIIя (надiслaння) aкцiонеpaм кoпiй
дoкyмeнтiв
1.Toвapиствo зoбoв'язalrе I{aПpaBI4TИ aкцioнеpy нa йoгo
.,".u'ouy
вимoгy кoпiТ
тoкyплентiв ToBapисTBa, щo пеpеЛiuенi y чaстинi
1 стaй 5 цьoгo Пoлoженвя.

2.Письмовa BиМoгa пpo нaдiслaння копiй
докyментiB' ПoBинI{a мiстити:
пpiзвище, iМ'я Ta Пo бaтькoвi (нaймeнyв iння) aкцiонеpa
aбo визнaчення йoго
yПoBl{oвaженoТ oсoби, якiЙ нaДaне IIpaBo
нa oзнaйoмлення з ДoкyМеIITaМи iз
з aзI{aчеI{I{ям pеквiзитiв
дoк1ъленTy, зa якиМ Пep е.цaнo пoBIloBaженI{Я
- пеpелiк iнфopмaцiТ, З якoto мae нaмip oзнaйoмитись aкцiонеp,;
з BизнaЧенТIяМ
pеквiзитiв кoI{кpеТIIих докyментiв
;
- aДprсy' нa якy слiд нaпpaвити копii.Цoкрлентiв.
3.Кoпii лoк1ъlентiв повиннi бyти нaпpaвленi aкцioнеpy не пiзнirпе
10-Денногo
теpмiнy З ДIIя oTpиМal{ня BиМoги ToBapиcTBoМ.
4'Зa нaдaIlня кoпiй докyментiв I{a ЗaпиT aкцioнеpa BсTaнoBлIorTЬся
oпЛaTa' якa }Iе
IIoBинI{a пrprBищyBaти вapтiсTЬ BиTpaT нa BиГoToBЛеIIня
кoпiй докyментiB Ta BиTpaT,

-

Пoв'язaниx З IIеpесиЛaнIIяМ ДoкyМентiв пorптoro (iншlим
uинoм).
5.Пpотягом TpЬox Днiв пiсля oTpиMaI{IIя зaПиTy (кpiм випaдкiв,
кoЛи BсTaI{SBЛенI{я
нaявностi y oсoби сTaTyсy aкцioнеpa пoтpебyе знaчнo-бiлi.o.o
Чaсy) .,pu"ni"'n IIaПpaBJUIс
зaяBникy лиcTa, в якol,Iy Bкaзy€TЬся теpмiн (стpoк) сI]ЛaTи
ПoсЛyг ToBapисTBa, ПopяДoк тaкot
x|iГ|aТИ.' вapтiсть II0сЛ}T ToBapисTBa; бaнкiвськi pеквiзити
тa iншra неoбxiднa iнфopмaцiя.
{о листa.цoДaсTЬся poзpaх}T{oк вкaзaнoi BиIце сvМи.
ПoвiДoмлення обов,Язкoвo IIoBиннo мiстити BизI{aчеIlI{Я
oсTaIIнЬoГo ДнЯ ДrIЯ
вiдкликaння aкцiонеpом свoсТ ЗaЯBИТaчacИpобoти ToBaрисТBa
y Цrй ДеIIЬ. B пoвiдoмленнi
Мoже бyти вкaзaнo зaсTеpr)кеIIt{я' що в paзi n...,,u,, aкцioнеpом
y вйaнии теpмiн BиTрaT
нa кoпiroвallня Ta IraПpaBЛеI{I{я ДoкyМентiв, тaкi BиTpaTи бyдyтi стягнyтi
ToBapисTBoМ з
aкцioнеpa B сyДoBoМy пopяДкy з lrapaХyBaнням Yo.u no*""
ДенЬ IlpосТpoченнЯ IIЛaTеIty y
вiдпoвiднoстi дo BиМoГ чинIIoГo Зaкoнo.цaBсTBa.

Пp" BизIIaченIli цiеi

Дa"ГИ

ПoBиIIнa бути пеpедбauенa

pеirЛЬIla

Мo){tЛиBlсTЬ

ToBapисTBoM нaIIpaBЛення кoпiй дoкyментiв aкцioнеpy не
пiзнiпrе 10-дЪннoгo теpмiнy з Дня
нaДхoД}кеI{IiЯ Дo ToBapисTBa зaПиTy.

З метоrо ДoTриМaIIня стpокiв, BиЗнaчеIIих щiеrо чaсTиI{oЮ стaттi, ToBapисTBo
Мoже
IlaПрaBиTи рaзoМ з пoвiдoмлеI{IlяМ' TеЛегpaМy' в якiй BкaзyIoTься
зaГaЛЬнa сyМa.цo сIIЛaTи a

Taкoж oстaннiй.ценЬ, IIpoTягoM якoГo. aкцiонеp l\doже вiдкликaти
сBoIo зaJIBy.
Пoштoвi BиTpaTи сToсoBI{o повiдoмлення ToBaрисTBoМ aкцioнеpa Пpo pезyЛЬTaTи
poЗГЛя.цy йoго зaяви Ta IIaIIpaBЛеI{Ilя TеЛrгpaМи сПЛaЧyloTЬся
зa paхyнoк ToBapисTBa.

6.B paзi IIrЗГoДи aкцiонеpa щoДo сПЛaTи ToBapиcTBy iloсЛyг з кoпiroвaння
дoкyментiB Ta BиTpaT нa iх ПеpесиЛaIIня, aкцioнеp Maе IIpaBo y сTpoк
Дo зaкiнчення 10.цrнI{oгo теpмiнy, BсTaI{oBЛеI{oГo зaкoнoДaBсTBoМ .цЛЯ нaIIpaBЛеIlнЯ кoпiй
дoк1,ълентiв,
вiдкликaти овiй зaпит нa ix oтpимaIIIIя.
Тaкa зaявa IIoBиннa бути нaдaнa ToBapисTBy не пiзнiшrе зaкiнчення oсTal{нЬoГo
poбo.roгo .цIIя' щo вкaзaний y пoвiдqщленнi пpo Ъ'',u'у ПoсЛyГ ToBapиcTBa.
Зaявa Мoжe бyти пoдal{a як безпосepедньo aкцioнеpoМ, тaк й IIIлях9М
I{aПpaBлеIIня

TеЛеГpЕlМи

Зaявa BBa)кaсTЬся ПoДal{oЮ сBoсчaсI{o' якщo вонa нaдiйIliЛa
Дo ToBapисTBa не пiзнirпе
oсTaннЬoГo ДI{я' Bизнaченoго y пoвiдoмленнi ToBapисTBa.

7.Якщo пpoTягoМ oсTaнI{ЬoГo .цнЯ, BизнaЧенoГо y пoвiдoмленнi ToBapисTBa'
BiД
aкцioнеpa не нaДiйrпЛo ЗaяBи нa вiдзив BиМoГи Пpo IIaДaFIIiя кoпiй
дoкyментiB, ToBapисTBo
нaсTyпtloГo .цня ПoBиI{нo зpoбити кoпiТ з дoкyментiв' ЗaзI{aчеI{иx y
ЗaПиTi, тa нaпpaвити iх
Iia aДpесy aкцioнеpa.
Кoпii дoк1ъlентiB I{a[paBЛяIоTЬся I{a aДpесy, BизI{aче}I Зa
ДaнИми oблiкy пpaв

у
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BЛaсI{oсTi I{a aкцii ToBapисTBa.

8.Кoпii дoкyментiв не

IIaПpaBЛяIoTЬся aкцioнеpy в paзi, кoЛи ПoПеprДIlr
пoвiдoмлеI{I{я ToBapисTBa пoBеpнyлoсь з вiдмiткolo ПoIIIToBoгo вiддiлення Зв'яЗкy Пpo I{е
Пpo)киBalrня oсoби зa цiеrо a.цpесolo, тa т.i.
9.ToвapистBo Moже вi.цмoвити aкцioнеpy y нaдiслaннi кoпiй док1ълентiB' якщo зaПиT

ix

нaдiслaння Itе мiстить pеквiзитiв дoк1ълентiв, щo I{е нa.цar мoяtливiсть Тx
iдентифiкaцii. B цьoмy BиIIa.цкy ToBapисTBo ПpoTягoМ 10 днiв пiсля oTpиМaI{I{я зaПиTy
ПoBиI{Ilo нaПpaBиTи aкцiонеpy МoTиBoBaIIy вiдмовy Ta повiдoмити aкцioнеpa Пpo
можливiсть oзнaйoмиTисЬ з ДoкyМrнTaМи ToBapkIQTг,a, B ПopяДкy, BиЗIIaчеIIoмy стaттеrо 8
цЬoгo ПoлoженнЯ, Ta ПpoTЯГoМ Taкoгo oзнaйoмлеIII{Я BиЗI{aЧити pеквiзиTи ДoкyМентiв,
кoпii з якиx бaiкa€ oTpиМaTи aкцiонеp.

Пpo

РoЗДrЛ

4.

ЗДIЙCнЕIIIIя BIДMOBи

Cтaття 10. Biдмoвa B IIaДaIIнi aкцiонерaм Дoкyll{ентiв
l.Biдмoвa в нaдaннi aкцiонеpy iнфоpмaцiТ' кpiм випaдкiв, BизIIaчеIlиx Bище'

скЛa.цarTЬся y BиПaДкax:

.

-

BиМoГи iнфopмaцii в oбсязi, бiльшroмy, нiж встaнoBлrl{o y uaстинi 1 стaттi 5 цьoго
Пoложення;
нa.цЗBичaйних oбстaвин, щo нr Зa'TежaTЬ вiд вoлi ToBapисTBa, нaслiдкоl\,{ якиx с
з.IIищеIII{я ПaПrpoBих нoсiiв iнфopмaцiТ;
вiдсyтнoотi Дoцiльнoстi y скЛaДaIIнi док1ъ,rентiв, якщo ЗaкolIoМ не пеpедбaчеI{a
oбoв'язкoвiсть склaдal{ня цих дoк1ълентiв, a пеpедбaчrlIa ЛиIIIе Taкa Мo)ItЛивiсть;
нr сIIлинyB сTpoк' BсTaнoBJIений зaконoдaвсТBoМ.цЛя скЛa.цaнIIя ДoкyМеt{Ty;
сПЛиHyв теpмiн збepiгaння дoк1ълентiв;
ДoкyМеIIT, хoча й пеpедбaнений y чaстинi 1 стaттi 5 Цьoгo Пoлoження, o.цнaк мiстить
кoнфiденцiйнy (кoмеPЦiйнy) iнфopмaцiro aбо .цеpжaBнy Ta€МIIиЦIo;
ДoкyМенTи BиЛyченi пpaвоoxopoнниМи opгaIlaМи y BсTaнoB'{енoМy зaкoIIоДaBcTBoМ
гIopяДкy;
ДoкЩ4еI{Tи МaIoTЬ сTaTyс iнсaйдеpськоТ iнфоpмaцiТ aбo
2 .Пtд н aдзви.raйниМи oбстaвинaми слi.ц po зyмiти :

мiстять тaкy iнфopмaцiro.

BикpaДенI{я Дoк}ъ{ентiв aбo yTpиМal{нЯ циХ .ЦoкyN{ентiв кoлиIпнiм кеpiвництвoм
ToBapиcTBa (зaзнaненi фaкти пoвиннi пiдтвеpлжyBaTисЬ' ЗoкprМa, ПoсTalioBaМи IIpo
ПopyIIIення вiдповiДниx кpимiнitЛЬних спpaB, сyДoBиMи pitпеннями тощо);
- зI{ищеI{I{я докyментiв внaслiдoк пoжежi, aвapiй iнIшогo xapaкTеpy (пoвиннi
пiдтвеpдя<yBaTисЬ вiДпoвiДними aкTaМи, скЛaДеIIиМи IIo)ке)книМи .Ia iнrшими
opгairaМи тa opгaнiзaцiями) ;
- iнIпi пoдiТ.
3.B paзi BилyЧеIII{я дoкyментiB ToBapисTBa ПpaBooхopollниMи opгal{aМи ToBapисTBo
зшiйснюe всiх пepедбaчених..зaкoнo.цaBсTBoМ УкpaТни зaхoДiв .цJUl oTpиМaння копiй iз
si:r-JнaЧeнИХ дoк}ъleнтiB' Щo зaсвiдuyrотЬся B yсTaнoBЛеIroМy зaкoнo.цaBcTBoМ ПopяДкy.
B paзi BиМoГи aкцioнеpa пpо ознaйoМлеI{нЯ з ДoкyМеIITaMи ToBapиствa, якi вилyненi
ПpaBooхopoнI{иМи opГal{aMи, ToBapисTBo IIoBиIII{o HaДaTИ .цля oзнaйol{Jlення aкцiонеpy
вi.цпoвi.цний пpотoкoJl з oПисoМ Bил)Д{еIIих дoкyментiв тa кoпii Bил)Д{еIIих док1ълентiв, aбo
пoвiдoмити aкцiонеpa Пpo немохсливiсть ik BигoToBЛенI{я'
4.Пpи втpaтi ToBapисTBoМ Дoк},]\4ентiв, oстaннс пoBин}Io з.цiйснити всix необхi.цних
зaхоДiв для iх вiДнoвленнЯ: oTpиМaIIня дyблiкaтiв, кoпiй вiдпoвi.цниx ДoкyMrнтiв y opгaнax,
ЯкиМи Bo1Iи були виДaнi; вiдтвopення текстiв дoк1ълентiв' BиГoToBЛеI{иx сaMиМ
ToBapисTBoМ; oTpиМaIII{я I{сLTе)I<ниМ ЧиIIoм зaсвiДчених кoпiй дoкyментiB y opГallaх Ta
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opГaнiзaцiях, якi зaсBiДчyBaTи Taкi.цoк}ъ,IенTи, пiдписyвaли iх aбo ЗaTBеp.цх(yBaЛи Toщo.
5.B paзi, кonи Дoк}T\4еI{T, I{a.цaнI{я якoГo BиMaгar aкцiонеp, мiотить кoмepцiйнy
(кoнфiденцiйнy) iнфopмaцirо, aбo iнсaйдеpсЬкy iнфopмaцirо, aкцioнеpy ДЛя ознaйoмлення
нaдaeTЬся aбo нaпpaвJU{eTЬся кoпiя З BиTяГy з цЬoгo ДoкyMеI{Ty без зaзнaчених вi.цомoотей'
oДнoчaснo aкцiонеp пoвiдoмлясTЬся Пpo ПpиlIи}Iи IIеI{a,цaнI{я ПoBнoГo TекcTy.цoк1ъ{еIlТy Ta
теpмiн' пiсля сIInиBy якoГo iнфopмaцiя BTpaЧaс сTaTyс iнсaйдepськoi, aбo кoЛи
кoнфiденцiйнa iнфopмaцiя Мoxtе бyти poзкpитa.

PoЗДIЛ

5.

зAхиCT ПPAB

Стaття 1l'. Cпособи зaхисTy пpaBa нa iнфopмaцirо
1. B paзi IIopyIIIенHя Пoсa.цoBими oсобaми ToBapисTBa ПpaBa aкцiонеpa нa
iнфopмaцiio ПoсaДoBi ocoби зa piшенням вiдпoвiДних opгaнiв мoжрь бyти пpитягнyтi дo
aлмiнiсщaтивнoi тa кpимiнaльнoТ вiдпoвiДaльностi.
2.
Aкцioнеp, ниТ пpaвa нa iнфopмaцiro пopyrпeнi, моlке зBepI{yTисЬ з IIoзoBoM.цo
с}:Iy Пpo зoбов'язaння aкцioнеpнoгo ToBapисTBa I{aДaTи мoя<ливiсть oзнaйoмиTисЬ з
iнфopмaцirlo Пpo ToBapисTBa тala6o нa'цiслaння кoпiй дoк1ълентiв.
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