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PoЗДIЛ

1.

Стaття

ЗAгAЛЬHI ПoЛoTtЕIIнЯ

Зaгaльнi пoлoясення
ДoкyМенТoМ ToBapисTBa, Щo бiльrш ДrТaлЬнo
pеГЛaМеI{Tyе ПиTaIIня пopЯДкy BикyIIy тa oбoв'язкoBoГo
BикyПy aкцiонеpним ToBapисTBoМ
aкцiй BлaсI{oгo BиIIyскy, a Taкoж гIopяДoк тa нaслiдки
пpидбaн,," ."u.,noй Ta кoнTpoЛЬI{oгo
ПaкеTy aкцiй' пopiвнянo зi стaтyтoм aкцiонеpнo.o
'o"ф"'uu.
2.ПoлolкенI{Я с aкToМ BищoГo opГal{y ToBapисTBa
- зaгaЛЬних збopiв aкцioнеpiв, тa
пiдлягar BикoнaннIо всiмa aкцioнеpaми ToBapисTBa.

i.Це Пoлoження с внщpirпнiм

PoЗДIЛ

2.

1.

BикУП TOBAPисTBONI цIHIIих ПAIIEPIB BЛAСIIoгo

BиПУскУ

Стaття 2. Bикyп ToBaрисTBoм.цiнних пaпеpiв BJIaснoгo BиПyсКy
i.ToвapистBo Мar IIpaBo зa piшrенн"' .u.йuниx збоpiв
aкцioнеpiв викyп ИТИ у
aкцioнеpiв нaлежнi iм aкцii.
2.Зaзнaчений викyп здiйснroстЬся ЛиIIIе пpи нaявнoстi
вiдпoвiдноТ згoДи вiд
aкцiонеpiв.
3. Pirпення пpo BикУII aкцiй пpиймaетьсЯ BикЛIoчнo
зaгii.ЛЬIlими збopaми aкцiонеpiв.

Cтaття 3. Пopядoк peалiзaцiТ викyпy ToBapисTBом
цiнних пaпеpiв BЛaсIIoгo
BиПyскy' рiшення пpо який пpийнятo ToBaрисTBoM
1.Зaгa'rьнi збоpи aкцioнеpiв, щo пpийн"," pi,,,.nня
IIpo BикyП ToBapисTBoМ BЛaсниХ
aкцiй, вирirпутoть o.цI{oчaсI{o нaстyпнi .,,'un,,"'
- IIpo ПopЯДoк Bикyпy, щo BкnIочaс МaксиМilJIЬIIy К1ЛЬкlсTЬ,
TиII aкцiй. шIo
BикyпoB}ToТЬсЯ;
- IIpо сTpoк Bикyпy;
- пpo ПopЯДок BиЗIIaчеIIнЯ цiни викyпy;

- Пpo дiТ тoвapисTBa щoДo BикyПлеIIих aкцiй, якиМи МoяtyTЬ бути aнулIoBaIIнЯ
BикyпЛеIIиx aкцiй aбо прoдaхс aкцiй.
2.Стpок Bикyпy aкцiй пoBиI{еIt BклIoчaTи cTpoк пpиймaння IIисЬМoBих
пpoпoзицiй
aкцioнеpiв пpo пpoДa>lt aкцiй Ta сTpoк сплaTи iх вapтостi'
Зaзнaчений стpок IIе Мo}ке
IIepеBищyBaти бiльrпе oДI{oГo poк\i.
З.Пpиiтняте aкцioнеpoм pirпення Пpo пpo.цa}к нaле)Itниx
йомy aкцiй' lцo I{aПpaBЛеIIo
I{a aДpесy ToBapисTBa I{е Мo)Itе бyти скaсoвaне
aбo змiненo Цим aкЦioнерoМ.
4.AкцiТ Bик}.IIoByroTЬсЯ ToBapисTBoМ y aкцiонеpiв виклiочI{o
Зa paхyнoк гpoIIIoBиx
кotштiв.

5. I{iнa викyпy aкцiй BизнaчarТЬсЯ IIaГляДoBoIo paДolо ToBapисTBa BиXo.цЯчи
з
pинкoвоi вapтостi aкЦiй, BизI{aчеIloТ нa зaсaдaх незaЛежIloi:
oцiнки, .,po""д"noi вiдповiднo
Дo зaкol{oДaBсТBa пpo oцiнкy мaЙнa, мaйнoвих ПpaB Ta пpoфесiйнy
oцi,,o",,y дiяльнiсть. B
paзi, якщo aкцii oбеpTa}oTЬсЯ нa
бipжi
фoндoвiй
- цiнa aкцii визнaЧa€TЬся вiдпoвiдно дo
BиМoГ зaкoIIoДaBсTBa Пpo цiннi пaпеpи.
6.TовapистBo I{е Мoже BсTaI{oBЛIoвaти бyдь-якi пpивiлеТ
чи обмеrкеннЯ стoсoBl{o
BикyIIy aкцiй Пpи .цoTpиМal{нi aкцioнеpaМи ПopяДкy BикyI]y
ToBapисTBoМ aкцiй y
aкцioнеpiв.

7.Тoвapиствo Зoбoв,язallе BикyIIиTи aкцiТ y кo}кIloгo aкцioнеpa,
який пpиiтняв
пpопoзицilo ТoBapисTBa Пpo BикyII, зa цiнotо, BиЗнaчеIIorо y
вiдпoвiДнoстi .цo BиМoГ ЧacTИHИ

З

5 цiеТ стaттi.

8.Пpaвоuини кyпiвлi-пpодaжy aкцiй, yклaДенi мiж тoвapисTBoМ тa aкцioнеpoм
lipoTЯгoM сTpокy BикyПy aкцiй, щo зilЗI{aчений в pirпеннi зaгa'.IЬIIиx збopiв
aкцioнеpiв, зa
цiноrо, вiдмiннoтo вiД встaнoвленoТ piIпенням ,,u.,"Дo"oТ paди, с нiкчемниMи IIе TягI{yTЬ
зa сoбoto нaсТaI{I{я цивiльних IIpaв Ta oбов'язкiв для стоpiн ЦЬoГo ПpaвoЧиI{y. Пеpехiд ПpaB BлaсIIостi зa TaкиMи ПpaBoчиIIaМ" u с"",е'i oблiкy пpaB BЛaсI{остi нa
aкцiТ товapисТBa IIе pе€сTpyrTЬоя.

9.Зaгaльнi збоpи aкцiонеpiв Мo}кyTЬ пpийняти pirпення Пpo BикyП визнaченor
кiлькoстi aкцiй ПеBI{oгo TиПy B oкpеМиx aкцioнЪpiв aбo пpo пpoпopцiйний викyп
aкцiй y
всiх aкцioнеpiв.
1O.Зaгaльнi збopи пpи пpийняттi pirшенIlя Пpo пpопоpuiйний викyп aкцiй,
oДнoчaснo
повиннi лpътilняти piшeння з IIaсTyПIIиХ ПиTaнЬ:
. кiлькiсть aкЦiй, щo BикyПoByIoTЬся;
- ПopяДoк BиЗI{aчеI{ня Цiни пpидбaння aкцiй;
- сTpoк oпЛaTи aкцiй ToBapисTBoM;

- cTpoк, ПpoTяГoM якогo здiйснroсться пpиймaнI{я ToBapисTBoМ зГoДи
вiд aкцiонеpiв
ira ПpoДa)к aкцiй ToBapисTBy,
*

сTpoк yкЛaДеIIIIЯ ДoгoBopy кyпiвлi-пpoДaжy мiж aкцioнеpaМи тa ToBapисTBoМ;

- oбoв'язкoвi yмови ДoГoBopy кyпiвлi-пpoДaжy aкцiй;
- МеТa Bикyпy aкцiй: нaстyпний пеpеIlpoДa>к aбo aнyЛIoBaI{ня aкцiй.

Якщo нa .цrI{Ь пpийняття TaкoГo pirпення в системi облiкy Пpaв BЛaсI{oстi нa aкщii
oблiковyеться бiльtпе 1000 aкцiонеpiв' сTpoк пpийняття ЗГoДи вiд aкцioнеpiв нa
BикyП
aкцiй ToBapисTBoМ не Мo}кe бути MеI{IIIиМ нilк 30 днiв вiд Дaти нaДic.шaнI{я aкцioнеpaм

повiдoмлеIIIrя IIpo мoжливiстЬ ПpoДaжy ToBapисTBy aкцiй.
i 1.B pазi лpиЙняття pirпення IIpo ПpoПopцiйний Bикyfl aкцiй, ToBapисTBo I{a.цсиЛaс
кoяtlloмy aкцioнеpy IIисЬМoBе повiдoмлеIIня Пpo кiлькiсть aкцiй, щo BикyIIoв1тоться, iх
цiнy тa сTpoк Bик}ТIy.
Taке пoвiдомлення lIa.цсиЛa€тЬcя aкцioнеpaм IraсTyПIloГo poбонoгo .цня пiсля
пpийняття pitпення зaгaJIЬIlиMи збopaми pекoМеI{ДoBaниМи П9IIIT6BиМ ЛисTaMи.
ПoвiдoмлеI{IIя IIoBиFIнo мiстити :
- IIOB}Iе нaйменyвaI{IIя Ta мiсцезнaхo.цжеI{нЯ ToBapисTBa;
- виЗнaчеIlIIЯ ТиПy aкцiй, щo BикyIIoByioTЬся;
- кiлькiсть aкцiй, щo пpидбaBaIoTЬся ToBapисTBoМ;
- пopя.цoк BизI{aчеI{ня цiни пpидбaння aкцiй;
- cTpoк Ta ПopЯДoк oIIЛaTи ToBapисTBoМ BикyIIЛениx aкцiй;
- сTpoк тlpиiIняття зaяв вiд aкцioнеpiв нa ПpoДa}к ToBapиcTBy aкцiй;
- a.цpесy' зa якolo пpиймaroтЬся IlиcьМoвi зaяви вiд aкцiонеpiв;
- IlopЯДoк BизнaЧеI{ня llpoПopцiйнoстi Пpи BикyIIi aкцiй.
.{о повiдоМЛеI{I{я ДoДarTЬся блaнк письмoвoi ЗaЯBИ вiд aкцioнеpa Пpo ЗГoДy I{a
ПpoДa}к ToBapиcTBy всix aбo ЧaсTиI{и нaЛе)кI{их йoмy aкцiй.
Зaявa aкцiонеpa ПoBиIII{a мiстити нaст5rпнi вiдoмостi:
- пpiзвище, iМ'Я тa пo бaтькoвi (пoвне
фipмoве нaйменyвaння) aкцioнеpa;
- aДpесy мiсця pеестpaцiйнoго oблiкy зa мiсцем ЗI{axoД)кенIIЯ a6o мiсцем
IIpoжиBaIrня (мiсцем пеpебyвaння) aкцioнеpa;
- BИДэ l{oМеp' сrpllo, ДaTУ .Ia мiсце виДaчi .цoкyМеIITy, що пoсвiд.iyс oсoбy aкцioнеpa
- фiзиuнy oсoбy; нaйменyвaнIiя opГally, Щo Bи.цaB ,цок}ъ{еIIT' aбо ноIvIеp деpжaвноi
pесстpaцii, нaйменyвaння оpгaIIУ, Щo здiйонив pеестpaцiro Ta .цaTy pееcтpaцii aкцioнеpa
ropиди.rнoi oооби;
. aДpесy ДJUI IIaIIpaBлrIIIIя кopесIloнДенцiТ (пoпrтовy
aдpесy);
- бaнкiвськi pеквiзити aкцioнеpa (пpи нaявнoстi);
- кiлькiсть aкцiй, щo бaжae IIpoДaTи ToвapисTBy aкцioнep;
- iнrпy iнф opмaцirо, неoбхiдп У для pеa'тiзaцii тIp ala aкцioнеpa.
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вiДпoвiдностi До Зaкoнo.цaBсTBa пpo oцiнкy мaйнa, мaйнoвиx IIpaB Ta пpoфесiйнy oцiнo.rнy
.цiяльнiоть. Зaзнaченa цiнa не Мoже бyти них<не Зa pинкoBy.

B

paзi, якщo aкцii обеpTaIoTЬcЯ нa фондовiй бipжi, цiнa викyily Ta

BиЗHaЧaсТЬся вiдпoвiднo.цo BиN4oг зaкoнoДaBсTBa Пpo

ПpoДa)кy

цiннi пaпеpи.
18.Якщo piшrенням ЗaгaлЬIIих збopiв aкцioнеpiв пpo BикyII aкцiй пpийнятo piIшення
пpо ix нaстyпний ПеpеПpoДaж, yгo.ци кyпiвлi-пpoДaжy IIa BикoIIaI{I{я зaЗнaЧrногo pitпення
збopiв пoвиннi },кЛa.цaTись зa цiнoro, BизHaчеI{orо вiдповiДнllм piIшенням I{aгЛяДoBоТ paди
ToBapисTBa aбo безпосеpеДнЬo зaГaJIЬIlиМи збopaми aкцioнеpiв, що пpийняли piIшен}Iя Irpo
BикyП aкцiй.

PoЗДIЛ

3.

oБoB'яЗкoBиЙ BикУII TOBAPиCTBOM ЦI}IHиX IIAПЕPIB
BЛAсHoгo BиПУскУ

Стaття 4. Пiдстaви BиIIикIIення обoвoяЗкoвoгo BикyIry ToBapI{сTBoм aкцiй нa

BиPIory aкцiонеpiв
1.Кoжен aкцioнеp - BЛaсI{ик ПpoсTих aкцiй, Мaс ПpaBo BиМaГaTи з.цiйснення
oбов,язковoГo BикyIIy ToBapисTBoМ наJIrжниx йoмy aкцiй, якщo вiн зapессTpyBaBся ДЛя
ylaстi y ЗaгaЛЬIlиx збopax Ta гoЛocyBaв ПpoTи пpийняття зaГ€UIЬI{иМи збopaми pirпення пpo:
- зЛиTTя, Ilpиrднaння, пoдiл, IIеpеTBopеI{ня, видiл ToBapI,IсTBa, змiнy йогo типy;

-

BчиIIенI{яToвapисТBoМзIIaчIIoГoПpaBoчиI{y;
змiнy pозмipy сTaTyTнoгo кaпiтaлу.
2.Toвapиствo зобов,язaI{е y BиПaДкax, зaзI{aЧениx y uaстинi 1 цiсi стaтri, BикyПиTи y
aкцiонеpa нa йoгo BиMoГy нaлежнi йoмy aкцiТ.

Cтaття 5. Поpядoк pеaлiзaцii обoв'яЗкoBoгo BикуIry ToBapисTBoм aкцiй нa

BиMory aкцiонеpiв
1.Пеpелiк aкцioнеpiв, якi мaroтЬ пpaBo BиМaГaTи зДiйснення oбoв,язковoгo BикyПy
IIaJIrжних iм aкцiй вiдпoвiднo Дo чaстини 1 отaттi 4 цьогo Пoлoхсення' скЛa.цaеTЬся
I{aгЛя.цoBoIo paдoю ToBapиcTBa нa пiдстaвi пеpелiкy aкцioнеpiв, якi зapееоTpyвaЛисЬ Для
yuaстi y зaгaЛЬIIих збopax aкцioнеpiв' нa якиx бyлo пpийнятo piшiенI{я, щo сTaJ]o пiдстaвoro
.цЛя BиМoГи oбов'язкoBoгo Bикyfly aкцiй.
2.З метоtо pеa"тiзaцii ПpaBa aкцioнеpiв BиМaГaTи BикyПy ToBapиcTBoм нaлеiкниx iм
aкцiй Пo.цal{иМи кПpоти> BBDкaIoTЬся бrолетенi Для ГoЛoсyBaliня, B яких oдIIoзHaЧнo
зaкpесленi вapiaнти <Зa> тa кУтpимaвсЯ>>' Ta за"тиtпений тiльки вapiaнт <Пpoти>. Hедiйснi
бroлетенi B ДalroМy BиПaДкy I{е BpaхoByIoTЬся IIo.цaI{иMи кПpoти>.
3.Toвapиствo зoбoв'язaне пoвiдoМJIяTи aкцioнеpiв Пpo Bи}IикIIеrIIIя B IIих пpaBa
BиМaгaTи Bикyпy I{aЛrжI{их aкцiй.
Пpи цьoмy тaке пoвiдoМЛеIIIIя I{aПpaBлясTЬся ЛиIIIе тим aкцioнеpaМ' якi гoлосyвaли
<Пpоти> пpийняття вiдпoвiднoгo pitшення, вiДпoвiДнo .цo BиМoГ чaсTиIIи 2 цieТ стaттi.
4'ПoвiдoмJleння l{aпpaBЛясться aкцioнеpa]\il pекoМенДoBaниМи пoIПToBиМ]r1 ЛkIcTaNil4.
Taке пoвi.цoМЛення нaпpaв.пяeться aкцiоIlеpaМ ПpoTягoМ 10 днiв з .цня лpиilняття
зaгaJIЬIIиМи збopaми вiдпoвiднoгo piIпення.
5.!o пoвiдoМлеI{ня в oбoв,язкoBoМy IlopЯДкy .цoДaloTЬся двa пpимipl{икa ДoГoBopy
кyпiвлi-пpo.цDкy aкцiй, щo ПoBиI{eн мiстити всi сyттевi yMoBи тa цiнy BикyПy однiеi aкцiТ,
Щo BизI{aченa y вiдпoвiднoстi .цо BиМoг зaкoнy' сTaTyTy ToBapисTвa Ta ЦЬoГo Пoлoясення тa
двa пpи м ipни кa poзПоpяД)кення Пpo ТIеpеMilцення.
6.У пoвiдoмленнi Moжr Taкoхt бyти вкaзal{o.IIa мoжливiсть (неoбхiднiсть) з'явлення
aкцioнеpiв безпoсеpедIlЬo зa a.цpесoIo МrсцеЗI{axo.ц)I(еIIIIя .ToBapисTBa Дo сПЛиBy ДaTИ,
BизI{aчеI{oТ y нaстинi 8 цiсi стaттi дrrя пiдписaннЯ ДoгoBopy Ta poЗПopЯДхtеIil{я Пpo
пеpемiщення.
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7.I]iнa BикyПy
.aкцiй ЗaTBеpДжyеTЬся pitпенням IIaГЛя.цoBoi paди.гoBapисTBa Ta I{е
бyти менrпoro' нiх< ik pинкoвa вapтiсть.
I]iнa викyпy poзpaxoByrTЬcЯ сTaнoМ }Ia .цrIIЬ, щo пepеДyс
ДIrтo oпyблiкyвaння в
yсTal{oBЛеIioМy IiopяДкy пoвiдомлеHI{я Пpo скликaння
зaГiulЬI{иx збopiв aкцioнеpiв, нa яких
бvлo пpийнято pirпеIlIIя, яке сTilЛo пiдЪтaвoro .цЛя BиМoги oбoв,язкoBoгo
BикyПy aкцiй,
Bliхo.цячи з ik pинковoТ вapтoстi, виpaхoвaнoi y вiДпoвiДнoстi
BиМoГ
ЗaкoнoДaBсTBa IIpo
дo
оцiнкy мaЙнa, мaйнoвиx ПpaB Ta пpoфесiйнy oцiнo.lнy
Дiяльнiсть, a в paзi, якщo aкцii
oбеpтaroтьcЯ Ha фoндовiй бipжi _ вiдповiдI{o
Дo BиL4oГ зaкoIIoДaBсTBa IIpo цiннi пaПеpи.
8.Пpoтягoм 30 днiв пiсля пpийняття ЗaГaJIЬниМи збopaми
aкцioнеpiв вiдпoвiднoгo
pirпення, щo сTiiЛo пiдстaвоrо дn" u"'o.и oбoв,язкoBoгo
BикyПy aкцiй, aкцioнеp' який мaс
нaмip pеaлiзyвaти зaз[IaчеIIе IIpaBo' пo.цar ToвapисTBy ПисЬМoBy
BиМoГy.
У вимoзi повиннi бути зaзнatенi всi
визнaченi y.laстинi 11 стaттi 3
"iдo'o"'i, пpo
"кi BикyП
ЦЬoГo Пoлoження, як oбoB'язковi ДIIЯ ЗaЯBИaкцioнеpiв
нaле)кних iм aкцiй.
Зaмiсть BиМoги, ПpoTягoМ зi}ЗIIaчеI{oГo Bище сTpoкy, aкцiонеp
Мoже Пo.цaTи
ToBapисTBy пiдписaний дoгoвip кyпiвлi-пpoДDlty aкцiй
Тa poЗПopя.цхtеI{IlЯ Пpo ПеpеМiщення.
Пpи цьомy, якщo BиMoгaMи цивiльного зaкoнoДaBствa УкpaiЪи пеpедбaченa
неoбхiДнiсть
нoтapiaльнoго пoсвiдЧеIIIlя пiдписy IIpo.цaBця Ira poЗПopяДженнi
npo ,'.p.'iщення' тaке
poзIТopяДжеI{ня BвaxtaсTЬся oфopмленим нaЛе}книМ
ЧинoM ЛиII]е Пpи нaявнoстi
вiдпoвiДнoгo нoтapiaльнoгo пoсвiдuення.
Пoдaння IIpoTяГoМ теpмiнy, ЗaзнaЧеIloгo Bище, BиМoги'
щo не мiстить всiх
]aЗIIaчених y vaстинi 11 стaттi 3 цьoгo Пoлoження вiдoмoотей,
ввaжaсT'Ьcя tlеПoДal{няМ
Мo)Itе

B}1N{oГи.

Яnщo

Дo
чиI{oМ oфopмленоi вимoги Дo.цaнi пiдписaний
догoвip тa
poЗпopяД)кrнI{я Пpo пеpемiщення' BиМoГa BBarкaеTЬсЯ
ПoДal{oЮ }IaЛежHиM чиIloМ.
Якщo Дo IIеIIaЛежIIиМ чиI{oМ oфopмленoi вимoги
дoдaниiа лiдлиcaний догoвip тa не
ДoДaЕIo poзпopяДжеIrня Пpo пеpемiщення, aбo Дo.цaнe нeIIaле)книM
ЧинoМ oфopмлене
poЗ ПopяДжeI{IIя' виМoГa BBa}I{arTЬся o opмленоIо
нaJIе}кItиМ чиIl oМ.
ф
IIе}IaJIежIIиМ

Якщo aкцioнеp З'яBиBся Дo ToBapисTBa Дo сПЛиBy теpмiнy, BизнaчеIloгo
y цiй
чaстинi cтaттi' Для пi.цписaIIня ДoГoвopy Ta Дoкyментiв' неoбxiДних
ДJUl ПеpеpессTpaцii пpaв
влaснoстi, Ta зГo.цен I{a yN,{oBи, визнaченi y зalIpoПol{oBal{oМy
Для пiДпи.u""" aкцiонеpaм
ДoГoBopy, йoгo пpaвo Ila BикyП ToBapиством aкцiй пiдляiaс pеa'тiзaцii незaлежно
вiд
нaявнoстi письмoвoТ BиМoГи вiД ньoгo.
9.Пpотягoм 30 днiв пiоля oTpиMa}IнЯ BиМoГи aкцiонеpa пpо обов,язкoвий
BикyII
aкцiй ToBapисTBo, в oсoбi гoлoBи пpaвлiння, ПoBинI{o пiдпиЪaтr вiдпoвiднi
.
дo.ouop"
aкцioнеpaми' якщo тaкi дoгoвopи tIе бyли пiдписaнi paнirпl' Ta
здiйснити oПЛaTy вapтoстi
зкцiй зa цiнoтo BикyПy, ЗaзнaЧеI{oЮ в пoвiДoмn",,"i tlpo ПpaBo BиМoги
oбoв,язкoвoгo
BикyПy aкцiй, щo }IaЛежaть aкцioнepу, a вiДпoвiДний aкцioнеp ПoBиI{еIl
BЧиниTи yсi дii,
неoбхiднi Для пеPеBеДеI{IIя з йoгo paхyнкy в цiнних пaПrpax нa paХyl{oк
в Цiнних .,Ь.,.pu*
ToBapисTBa в системi ДrпoЗиTapногo oблiкy aкцiй, oбoв,язкoвoГo
BикyПy якиx вiн BиМaгaс.

PoЗДIЛ 4. OБMЕ}I{ЕI{I[я щoДo BикУIIУ AкЦIЙ
Стaття б. OбмeжеIIIrя щoДo Bикyпy aкцiонерниM ToBapисTBoM aкцiй
i.Зaгa"тьнi збopи aкцioнеpiв ToBapисTBa I{r МaIоTЬ IIpaBa пpиймaти
pirшення пpo

BикyП aкцiй в paзi, якщo:

o

О
O

Ha ДaTy Bикyпy aкцiй ToBapисTBо мaе зoбoв,ЯЗalтЯ З oбoв'язкoBoГo
BикyIIy
aкцiй, вiдпoвiднo Дo стaттi 4 цьoго Пoлoження;

ToBapисTBo с неПЛaToсIIpoМoхtl{иМ aбo стaне TaкиМ внaслiдoк
Bикyпy aкцiй;
BЛaсI{ий кaпiтaл ToBapисTBa е МеI{IIIиМ, нiж с1ълa йoгo
сТaTyTI{oГo кaпiтa"ry,

рrЗrpBlioгo кaпiтa-шy Тa pозмipy пеpеBищеIIнЯ лiквiдaцiйнoi uup'o...i
пpивiлейoBallиx aкцiй (якщo ToBapиcТBo здiйснить Bипyск
пpивiлейoBaIIиХ

I

aкцiй), I{aД
BикyIIy.

iх

нoМil{aлЬIlolo BapTiсTIo, aбo сTaI{е МеI{IIIиМ BIIaсЛi.цoк Taкoгo

2.Bисновoк Пpo llеплaTocпpомoжнiстЬ ToBapисTBa a6o ймoвipнiсть

тaкoТ

I{епЛaToсПpoМoiкнoстi внaслiдoк BикyПy BЛaсниx aкцiй, сTaн BЛaснoГo Ta pезеpBl{oГo
кaпiтaлy ТoBapисTBa нa .цrI{Ь ПpoBеДеIIIrЯ ЗaГaЛЬIlиx збopiв aкцiонеpiв З ПopяДкoМ
.ценI{иI\,{
Пpo BикУII aкцiй, a Taкoяt пpo лiквiдaцiйнy вapтiсть пpивiлейoвaних aкцiй (в paзi, Якщo
ToBapисTBo з.цiйснить ik випyск)' IIoвиI{rH бyти пiдготoвлений pевiзiйнoтo кoмiсiеrо, aбo
Ilез€lЛе)ItIlиМ ayДиTopoМ Ta oГoЛoIIIeЕIий пеpед лpиiаняттям pirпeннЯ Пpo BикyП
aкцiй
зaгaЛЬIIим збopaм aкцioнеpiв.
3.Iнфopмaцiя пpо нaявнiсть зобoв,язaнЬ ТoBapисTBa IIpo BикytI aкцiй y aкцioнеpiв
ДoвoДиTЬся Дo вiДoмa зaгa'.IЬIIих збopiв aкцioнеpiв, Дo llopяДкy .цеI{нoГo яких 8иIIесен6
ПиTaI{I{я Пpo Bик}ЦI aкцiй, ГoлoBolo шpaвлiння ToBapисTBa.
4.ТoвapисTBo I{е Мar ПpaBa з.цiйснтoвaти Bикyп pозмiщениx IIиM ПpoсTих aкцiй
до
пoвнoi BиПЛaTи ПoToчI{их Дивi.ценДiв зa пpивiлейoвaними aкцiями,
пpивiлейовaнi
"*щЬ
aкцiТ бyдyTЬ BиПу]цrнi тoвapисTBoМ.
S.Тoвapиствo I{е Мaс IIpaBa пpиймaти pirшення, щo пеpедбaнar BикyП aкцiй
ToBapисTBa без ix a}IyЛIoBaнIlя' Якщo пiоля Bик),1Iy чaсTкa aкцiй ToBapисTBa,
Щo
пеpебyвaтоть в oбiгy, сTaIIr МrнIПolo нilк 80 вiдсoткiв сTaTyTIIoгo кaпiтa-шy.
!ля pеaлiзaцii зaзнa.rеноТ вище нopми ГoЛoBa пpaвлiння дon,uдu. зaгaЛЬIIиМ збоpaм
aкцioнеpiв, Дo ПopяДкy .цeннoгo якиХ BиI{есене ПиTaI{Irя Пpo BикyII ToBapисTBoм aкцiй, пpo
кiлькiсть aкцiй, якi можyть бyти викyпленi ToBapисTBoМ Зa ДaIIиМи сиcTеМи oбдiкy пpЬв
влaснoстi нa aкцii ToBapисTBa.

PoЗДIЛ

5.

BикУП TOBAPисTBOM II{IIIих ЦIHI{их ПAIIЕPIB
BЛAсHoгo BиIIУскУ

Cтaття 7. Пopядок BикyIry ToBapисTBoм iнпrих емiтoвaних IIиLI цiнниx пaпеpiв
l.Piшення пpo BикyП ToBapисTBoм iнrпих, нiж aкцiТ, емiтовaних ToBapиcTBoм Цiнниx
пaпеpiв, пpиймaсться зa pirшеннЯМ нaгЛяДoвoi paди ToBapисTBa Зa
},]\,IoBи' якщo тaкиЙBикYП
пеpедбauений yмoвaми емiсiТ зaзHaчrIIих цiнниx пaпеpiв.
2.Пopядoк pеaлiзaцii BикyIIy ToBapисTBoм iнIпих емiтoвaних ним, нilк aкцii' цiнниx
пaпеpiв, здiйснтостЬся y вiдповiдностi До стaттi 3 цьoгo Полoження' З BpaХ)ъaнI{ЯМ
oсoбливoстей oбiгy Taких цiнниx пaпеpiв, Щo BсTaI{oвленi зaкoнo.цaBcTBoМ Укpai.ни.

Po ЗДIЛ 6. знAЧHуIй|

T

^

кOIITP oЛЬHий IIAкЕ T AI{цIЙ

Cтaття 8. Пpидбa}IIIя знaчIloгo ПaкrTa aкцiй
l.Знaчним ПaкеToМ aкцiй BBaжa€TЬсЯ ПaкrT iз 10 i бiльIпе вiдсоткiв ПpoсTих aкцiй

ToBapисТBa.

2.Оcoбa (oсoби, щo ДiIoTЬ спiльнo), якa Мa€ нaмip пpидбaти aкЦii' щo З ypaxyBalll{яМ
кiлькoотi aкцiй, якi належaть 1й тa if aфiлiйoвaним oсoбaM, Зa нaслiдкaми TaкoГo пpидбaння
сТaIIoBиТиМyTЬ знaчний пaкет aкцiй, зoбoв'язaнa не пiзнilше нiхt зa 30 Днiв Дo дaти
пpидбaння ЗнaчIloГo ПaкеTa aкцiй шo.цaTи ToBapисTBy ПисЬМoBе повiдoмлення пpo свiй
нaмip Ta оПpиЛIoднити йoго.
oпpилroднення повi.цoМЛенIIя здiйснтоетЬся II]ЛяхoМ I{a.цaIIIIя йoгo Haцioнaльнiй
кoмiсiТ з цiнниx пaпеpiв тa фoндoвoгo pиIIкy, кожнiй бipжi, нa якiй ToBapисTBo пpoйшло
ПpoЦеДypy лiстингy тa oпyблiкyBal{ня в oфiцiйнoМy ДpyкoBalloмy opгaнi.
oфiцiйним ДpyкoвalrиМ opгaнoМ BBa)I€сTЬся .oфiцiйне дpyкoBal{е BиДaI{ня
HaЦioнaльноТ комiсiТ з цiнних пaпеpiв тa фoндoвoгo pиI{кy.
3.У повiдoмленнi пoвиннi бyти зaзнauенi нaсryпнi вiдoмoстi:
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- кiлькiсть Ta TиП aкцiй ToBapисTвa' щo llaЛrжaть oсoбi (кожнiй з oсiб,
щo Дitoть
спiльно) тa кoжнiй з iТ aфiлiйoвaниx oсiб;
- кiлькiсть ПpoсTих aкцiй ToBapиcTBa, якi oсoбa (oсoби, якi Дiroть спiльно) мaс
нaмip
лpидбaти.
4.oсобa:r,lи, якi дirоть спiльно BBaжaIoTЬся
фiзи.rнi тala6o тоpидиuнi oсoби, якi дirоть
нa пiдстaвi пpaвouинy мiж IIиМи i yзгoд>кyroть овоТ
дii для.цoсяГнеI{ня спiльноТ МеTи.
5.Положення цiеТ стaттi Irе [oIIIиpIoIoTЬся нa ооiб, якi вrке € BЛaсIIикaМи
зIlaчнoГo
ПaкеTy aкцiй, З }paxyBallням кiлькостi aкцiй' щo нaЛежaTь iм тa ix aфiлiйoвaним
oсoбaм.
6.Тoвapиствo зобoв'язyсTЬся yTpиМyBaTись вiд дiй, якi ,,"p.-*oд*aloTЬ
пpиДбaннro
aкцioнеpом знaчIIoГo IIaкеTy' якщo цей aкцioнеp дiс нa пiДстaвi зaкoнy Ta I{r
llopyп]yr пpaBa
iнrпих aкцioнеpiв Ta сaМoГo ТoBapисTBa.
Стaття 9. Пpидбaння кotlTрoЛьtloгo IIaкrTy aкцiй. Haслiдки пpидбaння

кollTpoльtloгo Пакery aкцiй

1.КoнтpoлЬI{иМ ПaкеToM aкЦiй BBalкaеTЬся ПaкеT iз бiльIпе нiiк 50 вiдсoткiв
IIpoсTиХ
aкцiй ToBapисTBa.
2.Оcoбa (особи, щo дiтоть спiльнo), якa внaслiдoк пpидбaння aкцiй ToBapисTBa
З
у:paхyBal{ням кiлькoстi aкцiй, якi нaлежaть iй тa ii aфiлiйoвaним oсoбaМ, сТzшIa BЛaсIIикoМ
кol{TpoЛЬнoГo ПaкеTa aкцiй ТoBapисTBa' пpoTягoМ 20
днiв з ДaTи пpидбaння IIaкеTy
зoбoв'язaнa зaIIpоПoII}tsaTи всiм aкцiol{еpaМ rlpидlaтиy них пpoстi aкцii тoвapисTBa.
3.Пoложення цiеТ стaттi I{е ПoIIIиpIoIoTЬcя нa ооoбy (oсб,
щo Дirоть спiльнo). якa B)ке
с BJaсникoМ кoHTpoЛЬIloгo IIaкeTa aкцiй, з ypaХ}ъal{ням кiлькoстi aкцiй,
щo IIаJIе}кaть iй тa
iТ aфi,liйовaним oсoбaм.
4.Bлaсники ПpocTих aкцiй вiльнi y пpийняттi pirпення пpo вiдтyжеI{I{Я нirЛе)кних
iМ
aкцiй Зa ПpolloЗицiсro oсoби (oсiб, що дitоть спiльнo), якa лpидбirЛa кoIITpoльний
ПaкеT
aкцiй. Пpи цьомy aкцiонеp Мoже тlpиiIняти pilпення Пpo IlpoДaя( як всiх IIaЛе}IсIиХ
Йoмy
aкцiй' тaк й ix чaсTиI{и.
5.Пpотягoм сTpoкy' BизI{aчeнoГo y чaсTинi 2 цiеТ стaттi oсобa (oооби,
щo дiroть
спiльнo), якa внaслiдoк пpидбaння aкцiй ToBapисTBa з ypaхyBaнням кiлькoстi aкцiй,
якi
IlaЛе)кaTЬ ТЙ тa iТ aфiлiйoBal{иМ oсобaм, сTaЛa BЛaсникoМ кoIITpoЛЬIIoГo
ПaкеTa aкцiй
ТoBapисTBa, IIa.ЦоиЛar зa aДpесolo мiсцезнaxоДжеI{I{Я ToBapисTBa пyблiuнy безвiдклиuнy
пpoпoзицiю (oфepтy) для всix aкцiонеpiв _ BЛaсникiв пpостиx aкцiй ToBapисTвa
Пpo
ПPидбaння aкцiй.
Пpoпозицiя пoBиtlнa бyти aдpecoBaнa нaглядовiй paдi тoвapисTBa.
oДнoчaсно осoбa (осoби, щo Дiтоть спiльно), якaтlpидбaлa кol{TpoЛЬний пaкет aкцiй,
ПoBиIlI{a пoвiдoмити ilpo нaдiслaння пyблiuнoi пpoпoзицii Haцioнaльнy комiсirо
з цiнних
пaпеpiв тa фoндoвoГo pинкy i кожнy фондовy бipжy (бipжi), нa якiй
пpoЙrпло
'ouup".,uo
IlpoЦеДypy лiстингy.
6.{aтoro пpидбaння кoнTpoЛЬнoгo пaкеTy aкцiй €, Дaлa IIpoBrДrI{Irя oпеpaцti
l]rпoЗиTapнoЮ yсTaIIoBoIo щoДo ЗapaхyBallня нa oсoбoвий paхyнок ПoкyПця y вiдповiднiй
системi oблiкy ПpaB Bлaснoстi нa iменнi цiннi пaпеpи ,lOBapисTBa B1ДпoB1.цнo1 кlЛЬкoсT1
aкцiй, внaслiдoк якoi кiлькiсний.пoкaзI{ик }IaЛежних ПoкyПцIo нa пpaвi влaонoстi aкцiй
вiДпoвiдaе Пoкaзникy' Bизнaчel{oМy y чaстинi 1 цiсТ стaттi.
7 .HarлядoBa paДa ToBapисTBa зoбoв'язaн a нaдicлaти
зirзI{aЧеIry ПисьМoBy пpoпoзицirо
кo)кI{oMy aкцioнеpy вiДпoвiДно до пеpелiкy aкцioнеpiв тoвapисTBa IIpoTягoм
10 днiв з
МoМеIrTy oTpиМalrlrя вiДповiдниx ДoкyМrl{тiв вiд oсоби (oсiб'
щo Дirоть спiльнo). якa
лpидб aлa кoliTpоЛЬний пaкет aкцiй ToBapисTBa.
8.Пpопозицiя aкцiонrpaм Пpo пpидбaння I{aЛежЦих iм aкцiй IIoBиI{нa мiстити:
- пpiзвище (нaйменyвaння), мiсце ПpoжиBaIIня (мiсцезнaхoДжеI{I{я) осoби (кoжнoi iз
oсiб, щo дirоть спiльнo) тa п aфiлiйовaниx oсiб;
- кiлькiоTЬ Тa TиII aкцiй, щo }IaJIежaTь кolкнiй iз зaзнaчених вище oсiб;

*

.:

r:1r

9

.
-

IroМil{zrЛЬI{y BapTiсTь oДI{i€Т

aкцii Ta фop'y iх iснyвaння;
зaпpoпol{oBaнy цiнy пpидбaння aкцiй Ta ПopяДoк iТ визнauення;
сTpoк, ПpoTягoМ Якoгo aкцioнеpи МoжyTЬ пoвiдoмити осoбy (осiб,щo
дiroть спiльно),
якa пpидбaЛa кol{Tpoльний пaкеТ aкцiй пpo пpийняTTя ПpolIoзицii
щoдо пpидбaння
aкцiй;
ПopяДoк oIIЛaTи aкцiй;
ПoсиЛaнI{я I{a Tе' щo aкЦеIIT IIOBиHеI{ бyти бeз1ълoBниM тa чiтким,
мiстити
pеквiзити, неoбxiднi ДJU{ ПеpеpaхyвalIlrя кorптiв нa paхyнoк (нa iм'я) llpoДaBця;
сTрoк Ta ПopяДoк пеpедaнi ПpoДaBцеM IIoкyпЦIo poзПopяДяtel{irя пpo пеpемiщення;
всi неoбхiднi Для зaIIоBI{еIIIrя ГIpoДaBцrМ poзПopяДжrl{нЯ пpо пеpеМiщення pеквiзити
ПoкyПцЯ;
вiдпoвiДaцьнiсть стopiн зa I{еBикoI{aнI{я чи IIеI{aЛежне BикoнaнIIя свoik oбoв'язкiв;
у]!'IoBи Пpo Мo)кЛивiсть вiдкликaння aкцеIITy згiднo Дo BиМoг ЗaкoI{oДaBсTBa Ta
теpмiн TaкoГo вiДкликaння, Ilopя.цoк вiдкликaння aкцeПTy;
iнrпi yМoBи, щo BиЗI{aченi як сyттсвi .цлЯ Дaнo.o BиДy ДoгoBopy ЗaкoI{oДaBсTBoМ

Укpaiни.
Пpопoзицiя ПoBиннa

BkIpaЯ|aTИ

нaмip oсoби (осiб, що дirоть спiльно), якa лpидбы;g

кol{Тpo-lЬний пaкет aкцiй, BBa)кaTи себе зoбoв,яЗaнolo y paзi u пpийняття.

9.Стpок, ПpoTягoМ якoГo aкцioнеpи МoяtyTЬ пЬвiдомйти осoбy (oсiб,
щo дilоть
спi.тьнo). ЯКa lpидбaлa кoнтpoльний ПaкеT aкцiй, щo.цo пpийняття пpoпозицiТ пpo
пplшбarrня aкцiй, Мaс сTaI{oBити вiд 30 дo 120 днiв З.цaTи IraДхoД}I(rння пpoпoзицiТ.
Aкцioнеp, щo пpийняB Пpolloзицiтo тa нaпpaBиB aкЦrIIT BЛaсIIикy кollTpoЛЬнoГo

ПaкеT\' aкцiй, Мoже вiдкликaти йoго, пoвiДoМиBIIIи IIpo
це BлaсIiикa кoнTpoЛЬIIoГо ПaкеТy
lцo МoМеI{Tу a6o B МoМеIlT oTpиМalrня IIиМ aкцеIITy цЬoГo aкцioнеpa.

aкцiй

lO.ЗaпpoпoнoBalla цiнa пpидбaътня aкцiй I{е Мo}ке бyти менurorо нiж pиIIкoBa
ззpтiсть aкцiй, BизнaЧеIIa вiдповiднo Дo Зaкoнo.цaBсTвa.
loгoвip IIa BизIIaЧеIIня pиI{кoвoi вapтoстi aкцiй yклaДa€TЬся сaмoстiй}Io BЛaсI{икoM
кol{TpoЛЬI{oГo IIaкеTy aкцiй з нeзaJIеx{IIим oцiнroвaчеМ.
oцiнкa aкцiй пoвиIIнa бyти здiйcllенa з ДoTpиМal{няМ TеpМiнy, визнavеI{oГo y
чaстинi 2 цiеi стaттi.
Пpимipник aктy oцiнки вapтoстi aкцiй нaпpaBЛя€TЬся pilзoМ iз пpoпoзицiеrо пpo
пpидбaння aкцiй нaгляДoвiй paдi тoвapисTBa' якa нa свorMy зaсiдaннi ЗaTBеpДяtyс pинкoBy
вapтiсть, BизIIaЧеI{y ItезulЛе)кtlим оцiнroвavем.
Якщо aкцiТ ToBapиcTBa обеpтaroться нa фoндoвiй бipжi pиIrкoBa вapтiсть
BиЗI{aчa€TЬся вiДпoвiДIlo Дo BиМoГ зaкoI{oДaBсTBa Пpo цiннi пaпеpи.
Pинковa вapтiсть Мo)Ке бyти не зaTBеpДжеI{a I{aгЛя.цoBoIo paДolo ЛиIIIе в paзi, кoли iТ
BизнaчeI{ня здiйсненo З ПopyIIIенtIяM BиМoГ Зaкoнo.цaBсTBa, Пpo
щo rpyI{ToBIIo зaзнaчaсTЬся
B пpoToкoлi зaсiдaння нaглядoвоТ
РaДи'
1 1.Поpядок BизI{aчеIIIIя ЗaПpoпoнoвaнoi
цiни aкцiй ПoBи}Ieн мiстити:
- ДaTу }кЛaДaнIIя ДoГoBopy З l{еЗaЛeжним oцiнroBaчеМ' яким здiйснrнo BиЗIIaЧенIIя
pинкoвоi вapтостi aкцiй тa Дaнi пpо oцiнrовaчa aбo дaнi пpo
фoндoвy бipжy, нa якiй
обеpтaroться aкцiТ, дaнi пpo yклaденi yГoДи з aкцiями нa цiй бipх<i ia oстaннi 3
бipжових днi;
- Дal{l сTocoBнo pинкoвoТвapтoстi aкцiй;
- oбгpyнTyBaIIIrя piзницi мiж pиIIкoBoIo вapтiстrо Ta цiнoто, зallpoПolroBaнoю
Пoк}.tIцеМ.

.{oдaтковo дo зaзнaченoi офеpти
iнфopмaцirо Пpo ЗaTBеp.цжеIrня aбо не

oбrpyнтyвal{I{яМ пpийнятих pirшень.

I{aгJUIДoBa рaДa нaIIpaBЛяс
зaTBеp.ЩкеIIня

всiм

aкцioIiеpaМ

pинковoТ вapтoстi aкцiй

З

12.{oгoвip r yкЛaДеI]иМ' кoЛи oсобa (осбби, щo Дirоть спiльно), якa лpидбaлa
кoI{TpoЛЬIlий пaкет aкцiй, oTpиМ€ula вiдпoвiдь пpо пpийняття йoгo пpопозицii (aкцепт)
IIpoTягoМ сTpoкy, зaзI{aЧеIIoгo y сaмiй oфеpтi.

l0

(oсiб, щo Дiroть спiльно), якa
ITpii-.. _: r . :.-:|. j:.1." Пe].iеТ aкЦiй. yкЛaсTи ДoГoBip I{a iншIиx, нiх< вкaзaнo y ПpoПoзицii,
*.'t
. ].: i- J.l \L-Ia.]at{нJ{ ДoГoBopy.
}.\1t.lБ*-- "l :
-i]..- - ]-*r.lBi-aЬ Пpo пpийняття пpoпозицiТ yклaсти .цoГoBip вiдпpaвленa з
Пoр}.*-.. il-t ;Тpr.rк}. Bизнaченoгo y сaМiй пpопoзицiТ, осoбa (oсoби, щo дirоть спiльнo), якa
пplt:,1:.з iitrнТpО.1Ьний ПaкеT aкцiй, звiльняrться вiд BикoIIaнI{я сBoГo обoв'язкy,
BIIЗГI:Че:--сrГo \. ЧaсTинi 2 цiеТ стaттi. oДнaк Зa ЗГoДolo oсoби (oоiб, щo Дirоть спiльнo), якa
пplt:бala кoнТpoЛЬI{ий пaкет aкцiй' тaкий дoгoвip BBaжaсTЬся yкЛaДениМ нaвiть y BиIIaДкy
Пoр\-tПеннЯ стpoкiв пpи пpийняттi aкцiонrpoМ IlpoПoзицiТ.
14.Пpoтягoм 30 днiв З Д}Iя зaкiнчення зaзI{aчеIloГo y ПpoПoзицii стpoкy oсoбa
(oсоби, щo Дiroть спiльнo), якa пpидбаЛa кoIITpoльний ПaкеT aкцiй, IIoBиннa сПЛaTиTи
aкцioнеpaм, якi пpийI{яЛи ПpoПoзицiтo. вapтiсть iхнix aкцiй, виxoд5чи iз зaзнa.rенoi y
пpопoзицii цiни пpидбaння. a aкцioнеp. якиi,t пpийняв пpопoзицilo' ПoBинен вuинити yсi
Дii, неoбхiДнi Для нaбr-ття oсoбoro (осoбaми, що .цiroть спiльно), якa пpидбaлa кoнтpольний
ПaкеT aкцiй, ПpaBa в.raснoстi нa lioгo aкцii.
15.oсoбa (oсoбti. rпo :iють спi;rьнo), якa пpидбaлa кol{TpoЛЬний пaкет aкцiй, IIе Мa€
ПрaBa пpll:бaвaтli aшrii. r вifнorпеннi яких зpобленa пpопoзицiя iх пpидбaHHЯ, нa }ъ,{oвaх'
вi:ltiннtгr вr: \_\toB пропoзишiТ Прo пpидбaння, дo сllЛиBy сTpoкy пpийняття цiсi
пpoпoзliшiТ.
в

16.Bсi BliТрeТil шIo.]o нaПрaBЛеI{I{я ToвapисTBoМ пpопoзицii пpo пpидбaння aкцiй
iJrпкo:о в\lО ТЬСЯ Тtr Baрi i с ТB\, B jlaсникoM кoIITpoЛЬI{oгo ПaкrTy aкцiй.

PoЗДIЛ
Стaття

7.

ЗAXиCT ПPAB TA IнTE,PЕСIB

Зarllст ПopYIПeIIoгo Пpaвa влaснoстi нa aкцii
1.ПpaвoтиH IIio.]o ПеpехoДy ПpaB BЛaснoстi нa aкцii ToBapиcTBa' yкJla'цrний мiж
ToBapисTBoм тa aкцiorrерo\I нa BикoнaI{ня pitпення зaГaлЬHих збopiв aкцiонеpiв Пpo BикyП
ToBapисTBoм aкцili. в.пtненltй ПpoTяГoМ теpмiнy, зaзIiaЧеI{oгo B ЦЬoМy pirпення зaгaJIьIlих
збopiв, який мiстl{ТЪ \ffoBll пpо цiнy aкцiй, вiдмiннy вiд цiни, вкaзaнoТ в piIпення збоpiв
aкцioнеpiв, r нiкнеrtнtnt.
Aкцioнер прoТяГo\1 3 poкiв з.цня yкЛaДaIIIrя TaкoГo IIpaBoчиI{y, Мaс IIpaBo ЗBеpI{yTисЬ
до с},ЦУ З IIoЗoBo\{ Пpo ЗaсToсyBaI{ня нaслiдкiв недiйснoстi пpaBoчинy: ПoBrpI{еI{Irя y
влaснiсть aкшiонеpa вilч}'жениx ToBapисTвy aкцiй з oДItoчaсIIиМ ПoBеpненIIяМ ТoBapисTBy
10.

oTpиМal{иХ зa ПрaBoчIтнoм кorштiв.
2.
Aкuioнеp Мo)l(е зBеpнyтиcЬ .цo сyДy з IroЗoBoМ Дo ToBapисTBa B paзi. кoли
BикyП ToBapисТBorr aкЦiй здiйсненo зa цiнorо, ниrкчoi вiд ik pинковoТ вapтoстi, визнaненoi y
вiДпoвiднoстi :o Bи]v{oГ зaкoнo.цaBсTBa, сTaTyTy ToBapисTBa Ta ЦЬoгo Пoлorкення.

3.
Перебiг теpмiнy пoзoвнoi Дaвнoстi зa TaкиМи ПoзoBaМи вiдрaхoвyсTЬся З
МoменTy. ко-ти aкr{iонеp .ЦiзнaBcЯ, Ч:l1 IIoBинеI{ бyв дiзнaтисЬ пpo невiДпoвiДнicть цiни
yкЛa.цеI{oГo нiкчемнoГo ПрaBoЧинy.
Iнrпi пiДстaви недiйснoстi пpaвoнинiв з aкцiями, yкЛa.цеI{иMи мiж
aкцiонеpaми, aбo мiж aкцibнеpaми Ta ToBapисTBoМ, BиЗI{aчaIoTЬcя цивiльним
Зaкoнo.цaBсTBoМ УкpaiЪи.

4.

Cтaття 11. Зaхист ПopyПIeнoгo прaBa aкцiонеpa BЛaсникoM кollTpoЛЬtloгo

IIaкеTy aкцiй

l.Пpи вiДмoвi aбо yxиленнi aкцioнеpa, щo пpидбaв кoIITpoЛЬIrий шaкет aкцiй, вiд
BикyПy aкцiй y сTpoки Ta B ПopяДкУ, Щo пеpедбa.rенi зaкoцо.цaBсTBoМ УкpaiЪи, сTaTyTo\4
ToBapиcTBa Ta циМ Пoлoженням, aкцioнеp Мa€ IIpaBo зBеpIIyTисЬ Дo сy.цy пpо зoбoв'ЯЗaНIIЯ
цЬoГo aкцioнеpa здiйснити BикyП.
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