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PoЗДIЛ 1. ЗAгAЛЬIII IIoЛo}ItE}IIlя

Cтaття 1. Зaгaльнi пo;rorкення
1.Це Пoлorкення с внyтpiIпнiм Дoк}ъ4енToМ .r.OBapисTBa,

pеГЛaN,IеI{Tyr ПиTaIIIIя BиIIyскy тa oбiгy aкцiй тa облiгaцiй тoвapиствa,
aкцioнepногo ToBapисTBa.

2.Пoлolкення e aкToМ Bищoгo opгaнy ToBapисTBa - зaГa]TЬIIиx
пiДлягae BикoIlaннIo всiмa aкцioнеpaми ToBapисTBa.

щo бiльrп ДеTa'-IЬнo
поpiвнянo зi стaтyтoм

збоpiв aкцioнepiв, тa

PoЗДIЛ 2. сTATУTниЙ кAПITAЛ

Cтaття 2. Poзмip сTaTyTIIoго кaпiтaлy
l.Cтaтyтний кaпiтaл ToBapисTBa сTaI{oBиTЬ 142602 гpивнi 60 кoпiйoк (стo сopoк двi

тисячi tпiстсот двi гpивнi 60 кoпiйoк).
2.Стaтутний кaпiтaл ToBapисTBa пoдiлений нa 2852052 (двa мiльйoни вiсiмсoт

п'яTдесяT двi тисянi п,ятдесят двi) rптyки IIpoсТиХ iменниx aкцiй нoмiнarrьното вapтiстто
0,05 (нyль ГpиBенЬ П,яTЬ кoпiйок) гpивенЬ кoжIIa.

3.Tовaриствo, у вiДпoвi.цнoстi Дo ЧиIllloГo ЗaкolIoДaBствa УкpaТни, Мar Пpaвo
змiнroвaти (збiльlпyвaти aбo зМеI{IIIyBaTи) poзмip сTaTyTI{oгo кaпiталy.

PoЗДIЛ 3. ЗMIIIA POЗMIPУ CTATУTI{OгO кAПITAЛУ

Cтaття 3. ЗбiльlпенIrя poЗMipy стaryтногo кaпi.гaлу
1.Стaтyтний кaпiтaл ToBapисTBa Мo}ке бyти збiльIпений пr.тrяхoм:
- пiДвищення нoмiнaльнoТ вapтoстi aкцiй;
- pозмiщення .цo.цaTкoBиx aкцiй iон}тoчоi нoмiнaльноТ вapтостi У пopя.цкy,

BсTaIIoBЛеIIомy HartioliaЛЬIlolo комiсiеro з цiнних пaпеpiв тa фондoвoГo pиIrкy.
2.AкцiТ ToBapисTBa, якi .цoДaTкoBo BиПyскaIoTЬся' МожyTЬ poзПoBсIоДжyBaTиоЬ

IIIЛяхOМ вiдкpитого (пyблiuнoгo) тa зaкpитoго (пpивaтнoго) poзмiщення.
3.Пopядoк poзмiщення aкцiй ДoДaTкoBoгo BиIIyскy prГyлIorTЬся ЗaкoI{oДaBсTBoМ

УкpaТни, стaTyToМ ToBapисTBa Ta циМ Полorкенням
4.PiIпення пpo збiльIпеIrIUI сТaTyTIIoгo кaпiтaлy пpиймaстьсЯ зaгaJ.IьI{ими збоpalли

aкцiонеpiв Ta ДoBoДиTЬcя .цo вiдoмa aкцiонеpiв B ПopЯДкy, BиЗIIaЧlIIoМy Зaкoнo.цaBсTgoМ
УкpaiЪи.

5.Piшення пpo збiльrпеI{IIЯ сTaTyTнoгo кaпiтaлy oфopмЛIoсTься llpoToкoЛoм, яКий
ПoBиHrн мiстити iнфopмaцilo' BизнaчеIIy зaкoнoДaвсTвoМ.

PiIпенням пpo збiльrпеIIIlя сTaTyTIloГo кaпiтaлy IIIЛяxoМ poзмiщення ДoДaTкoBих
aкцiй пoвиннi бyти визнaченi:..кiлькiсть .цo.цaTкoBих aкцiй, спoсiб poзмiщення, цiнa
pозмiщення aбo ПopяДoк BизIIaЧенIIя цiни poзмiщення .цoДaTкoBиx aкцiй, фоpмa oIIЛaTи
.]oДaTкoBих aкцiй, сTpoк Ta ПopяДoк ПоBеpIIенIUI кorптiв в paзi вiдмови B pеrсТpaцiТ випyскy
aкцiй тa в paзi Bизнaння емiсii aкцiй недoбpoсoвiсноto, a Taкoхt iнrшi неoбxiднi вiдомoстi.

6.Збiльrпення нoмiнa"тy aкцiй с пiдстaвolo Для BиЛ)дIеHI{я з oбiгy aкцiй стapoi
нoмiнa'rьнoi вapтостi i зaмiни iх нa новi aкцii нoвоi нoмiнaльноi вapтoстi, a тaкoя< Для
BIiесеIIIIя вiДпoвiДних змiн Дo сисTеМи oблiкy ПpaB BЛaсIroстi нa aкцii тoвapисTBa.

7.Збiльrпення сTaTyTI{oгo кaпiтaлy Зa paхyнoк ЗirлyчrIIIIя ДoДaTкoвих коtптiв,
здiйснioетЬся IПЛяxoм збiльIпення кiлькoстi aкцiй iсн}tочoТ номiнaльноТ вapтoстi.

8.Пеpевaxrне ПpaBo aкцioнерiв lla придбaння aкцiй Дo.цaTкoBoГo BиIIYскY
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BсТaнoBЛIо€TЬсЯ ЛиIIIе yМoBaМи зaкpиToгo (пpивaтногo) розмiщення aкцiй y вiдпoвiднoстi
.]o BизI{aчеЕIих зaкoнoДaBствoМ Ta сTaTyToМ ToBapисTBa yМoB.

9.TовapиcтBo I{e Мar ПpaBa пpиймaти piIпЪння пpo збiльrпеI{IIя cTaTyTI{oГo кaпiтaлy
ПL-I,tхoМ пyблiuнoго pозмiщення aкцiй, якщo poзмip 

",u."o.o 
кaпiтaлy е МеIlIпиМ, нiжpoзlrip йoгo стaтщнoгo кaпiталy.

ЗбiльrпеннЯ оTaT},ТIIoгo кaпiтa:ty Пpи
]oПtскaeTЬся. Hе ДoПyскarTься збiльIпення
roBapисTBa.

нaявнoстi BикyПЛеI{иx ToBapисTвом aкцiй не
сTaTyTI{oгo кaпiталy iт для ПoкpиTTя збиткiв

Cтaття 4. ЗменпrеIrIIя poЗMipy стaryтнoгo кaпiтaлy
1.Tовapиство Мaе IIpaBo зa pirшенням ЗaГaлЬI{иx

стaтYтний кaпiтaл IIIЛяxoМ зМенIIIеI{I{я нoмiнaльнoi вapтoстi
iх зaгa'rьнoi кiлькoстi.

Зменrшення сTaTyTIroгo кaпiтa,тy
BипlTЦеIlиx aкцiй ДoIIyскa€TЬcЯ ЛиIIIe в
B-laсI{их aкцiй.

IIIJU{ХоМ зМrнIIIеIlнЯ зaгaльнoi кiлькoстi paнiIпе
paзi aнyлroBaIIIIя paнirшe BикyIIЛе}IиХ ToBapисTBoМ

збоpiв aкцioнеpiв ЗМеI{IIIиTи
aкцiй aбо rпляхoМ ЗМеIIIIIеIII{я

сTaTyTI{oгo кaпiтa"тy не е
2.ЗaпеpеuенI{Я кpеДитоpiв ToBapисTBa IIpoTи зMенIIIеI{IIя

ПеpеIIoнoЮ y здiйсненнi тaкoгo зМrIIшrння.
Пiсля пpийняття pitпення Пpo зМенIIIеннЯ сTaTyTI{oгo кaпiтa,тy гoлoBa пpaвлiння

ТoBapисTBa IIpoTяГoМ 30 днiв ПoBинен писЬМoBo no"iдo*,,и Пpo цЬ pirпення кoжI{oГo
кpеДиTopa' BиМoГи якoГo Дo ToBapисTBa IIе зaбезпеченi зaстaвorо, гapaнтiсro чи IlopyкoЮ.

Пoвiдoмлений тaким ЧиI{oM кpеДиTop, BиI\,{oГи якoгo не зaбезпеченi в IlopЯДкy,
ЗaзI{aчеIloМy У цit стaттi, ПpoTяГoМ 30 днiв пiсля oTpиМaI{IIя вiд товapиствa пoвiДoМЛеIIня
Прo ЗМrI{Iпе}IIlЯ сTaтyT}IoГo кaпiтaлy, Мar IIpaBo ЗBеpI{yTисЬ з пиоЬМoBolo BиМoгo}o ДoТoBapиcTBa пpо здiйснеIIIIя пpoТягом 45 Днiв oДно.Ь з 

"a"'yПI{иx 
Зaxoдiв зa вибopом

ТoBapиcTBa:
- зaбезпечеI{TIя BикoнaI{ня зoбoв'язaнЬ IIIЛяxoМ yкJIaДaIIIIя ДoгoBopy ЗaсTaBи чи

Пopyки;
- ДoсTpoкoBе пpиtIинеI{IIя aбo дoстpoкoBе Bикoнaння зoбoв,яЗaнЬ Пеpеl{ кpеДиTopoМ.

3.Зменшrення сTaTyTI{oгo кaпiталy I{ижЧе BсTaнoBЛеI{oгo зaкoном pозмipy Мar
нaс;тi.цкoм лiквiдaцiто ToBapисTBa.

PoЗДIЛ 4.
ЕNIICIЙHI ЦIIIш ПAПEPи

Cтaття 5. Aкцii
l.ТoвapистBo BиПyскar aкцii IIa BrcЬ pозмip сTaTyTI{oгo кaпiтa'ту Ta IIpoBoДиТЬ

ресстpaцiro ЦЬoГo BигIyскy B ПopяДкy' пеpедбauеIloМrчиrrниМ зaкoнo.цaBсTBoМ.
2.Aкцiя с непoдiльнотo. У BиIIaДкy, кoли oДнa i тa ж aкЦiя нaJIе)ItиTЬ кiлькoм oсoбaм,

всi вoни пo вiднoпrенI{Io Дo ToBapисTBa BизIliшоTЬся o.цниМ aкцioнеpoм i здiйснrоrоть свoТПрaBa paзoМ aбo Через спiльнoгo ПpеДсTaBникa. Cпiввлaснйки aкцiй сoлiдapнo
зi:пoвiдarоть зa зобов, ЯЗaъltтЯМИ, пoкЛaДеIIиМи I{a aкцioнеpa.

3.Aкцiя ToBapисTBa посвiд.ryс кopПopaTивнi пpaвa iкцiонеpa щo.цo TotsapисTBa.
4.Уci aкцii тoвapисTBa е iменними.
5.Toвapиствo з.цiйснtoе pозмiщенIrя IIpoсTиХ aкцiй.
Toвapиствo Мo}ке пpийняти piIпення пpо BиIIyск пpивiлейоBallиx aкцiй пiсля

пpltйняття змiн Дo сTaTyTy ToBapисTBa сToсoBIIo ПopЯДкy BиIIyскy тa обiгy пpивiлейoBal{иx
eкшiй; ПpaB влaсникiв пpивiлейoвaних aкцiй ,i ПopяДкy pеа;riзaцiТ пpaB влaсникiв
пpl.rвiлейoBaниx aкцiй.

t



о. l oBaрисTBo IIr Мo)ке BсTaI{OBЛIоBaTи oбмеження
- --.Ь!iu.lu-Тi Гo.loсiB зa aкцiями' щo IIaЛе)ItaTЬ oДIloМy aкцiol{еpy.- т_т^^^-: ^-" 

...
. 1rpOс Il aкцll ToBapисTBa I{е ПlДjulгaioTЬ кol{BеpТaЦii y

-.ji{: ПaПерll ТoBapисTBa.

Д

щoДo кiлькoстi aкцiй aбo

пpивtлеЙовaнi aкЦiТ aбo iнIпi

Стaття б. oблiгaцii
l.Тoвapиствo Мar ПpaBo зa piIшенняМ IIaГJUIДoвоi paди poзмiщyвaти облiгaцiТ.

?...rенrrя пpo pозмiщення oблiгaцiй нa сУМУ, щo ПеpеBиЩус 25 вiдсoткiв вapтoстi aктивiв
. . заFt{сТBa. пpиймaстЬсЯ зaгaЛЬними збopaми aкцioнеpiв.

].Joзво;rяеTЬсЯ IIpoBе.цеIII{Я емiоiТ oблiгaцiй ДJUI пеpеBеДенI{Я зoбoв'язaнЬ ToBapисTBa
-.;нi ПaПери B ПopЯДкy. BсТaнoBЛе}roмy Hацioнaльнotо кoмiсiсю з Цiнниx пaпеpiв тa. ..-. "]BoГО pиIrкy'

-1' Тoвapиствo Мa€ ПpaBo BиПyскaTи oблiгaцii нa сУМУ, якa нr ПереBищyr
":;1Ь:гаТнОГo pозмipy BЛaсIIoГo кaпiтaлy a6o poзмipy зaбезпеuення, Щo I{aДaсTЬся
" ' ]':lIi.TB\ з цiсrо МеToIo тpетiм осoбaм.

-l, oб-liгaцii пiдтвеpдI(yIoTЬ зoбов'язaнI{я ToBapисTBa зa I{иMи Ta I{е ДaIoTЬ пpaвo ix
....:.Цli}.э.\{ нa \чaсТЬ в yпpaвлiннi товapисTBoМ.

-- jl.!.HoГLr кaпiтa'тy ToBapисTBa, a Taкo}к пoкpиTTя збиткiв вiД гoспoДapськoТ дiяльнoстi
.-*[\o\l Зaрaх)ъaння ДoхoДy вiд пpoдarкy облiгaцiй як pезyлЬTaTy пoтoчнoi гoсподapськoi
-l"e-tьностi.

6' Уr,roвaми poзмiщення oблiгaцiй, щo poзмiщylоться aкцiонrpниМ ТoBapисTBoМ'
l"it.l.lкe бrти пеpедбaченa мoх<ливiоть ik кoнвеpтaцii в aкцii товapИaTBa.

PoЗДIЛ 5.
ПoPЯДoк BиПУскУ Е,MIсIЙних ЦIHI{их ПAПЕPIB

Стaття 7. Cпосoби poзмiщення емiсiйниx цiнних пaпеpiв
l.PoзмiщенIIЯ ToBapисTBoТu aкцiй тa oблiгaщiй здiйснrorTЬся y вiдповiднoстi Дo

B]{}IoГ чиI{IloГo зaкoнo.цaBствa УкpaТни.
2.Тoвapиствo здiйснroс емiсii ДoДaTкoBих aкцiй IIIЛЯхoМ poзмiщення, кoнвеpтaцii,

I{ ..] Hс o.li.]aЦii тa дpoблення aкцiй.
3.Toвapиствo Мar ПpaBo IIpoBaДиTи poзмiщення aкцiй Ta oблiгaцiй IПЛяХoM

вirкpитогo (пyблivного) та зaкpитого (пpивaтнoгo) poзмiщення.
4.Piшення Пpo BI{есеIIня змiн Дo cTaTyTy, щo ПoB'язaнi iз змiноro pозмipy сTaTyTI{oГo

капiта-тy, a Taкo}к пpo poзмiщення aкцiй пpиймaсться бiльIп як 3А roлoсiв aкцioнеpiв, якi
Jаре€сТpyBaJтИcЯ для yuaстi y зaГaЛЬниx збopaх Ta e BЛaсникaМи ГoЛoсyloЧих з вiДповiДнoго
ПI{ТaI{I{я aкцiй. ',, ,.:,.

Cтaття 8. Пеpевarкне Пpaвo aкцioнеpiв пpи pозмiщеннi aкцiй
1.Пеpевaiк}Iе Пpaвo aкцioнеpiв нa тlpидбaння aкцiй, Щo ДoДaTковo poзмiщ}TоTЬсЯ

..}Baрi,IсTBoм, дiс: ЛиIIIе в пpoцесi IIpиBaTЕIoГo poзмiщення aкцiй.
2'ПеpевaжI{иМ IIpaBoм aкцioнеpiв нa пpидбaння aкцiй, щo Дo.цaTкoBo BиПyскaIоTЬся'

ts;.знaсТЪсЯ ПpaBo aкцioнеpa BлaсI{икa ПpoсTиx aкцiй пpидбaвaти pозмiщyвaнi
.. tsapliсТBoм пpoстi aкцii пpoпopuiйнo .raстцi нaJIе}I(них йoмy пpостиx aкцiй y зaгa'тьнiй
i::.'lькoстi пpocTиx aкцiй.
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: ..:pе--тiк oсiб, Щo МaIoTЬ ПеpеBa}кI{е ПpaBo нa пpидбaння aкцiй, щo lцoДaTкo'o' .' :: lЬсЯ. ск-TaдaеTЬся нa пiдстaвi 'цaних сисTеMи oблiкy ПpaB Bлaснoстi нa iменнi,:_;]I1 aкшioнеpiв ToBapисТBa (зведенoго oблiкoвoгo pесстpy) Ha ДaТу пpийняття

* -'...t1lt. якi вклroченi до зaзнaчеI{oГo пеpелiкy, повiдомляIоTЬся ГoЛoBoIo пpaвлiння
l':'l.: - Е-. :1рo }{oжЛивiсть pеaлiзaцii ними IIеpеBa}кнoГo IIpaBa нa пpидбaння aкцiй.

. '.:е повiдoМленI{я здiйснтoстЬся не пiзнiшrе нiхс зa.З0 днiв дo IIoЧaTкy pозмiщення: --- я\o\I Т{aпpaBлеIIня aкцiонеpaм' BизI{aчеI{иМ y чaстинi 3 
- 
цi.i стaттi,

] :" l:-_.t-.33Е{l{Х 'rистiв тa oпyблiкyBal{I{я в oфiцiйноМУ дpyковal{oМy видaннi Haцiонaльнoi.. - -. j '-.нt{tiх пaпеpiв тa фoнДoвoГo pинкy.
-{ -t-lвi.]ott-lеI{I{Я Пpo МoжЛивiсть pеaлiзaцii I]еpеBa)IснoГo ПpaBa в обoв,язкoBoМy- . . :... .. .rзtti]Ho rtiстити:

- ._;:'] Пpo ЗaГarlЬнy кiлькiсть pозмiщyBal{их aкЦiй;- . ..j ptrЗ\IiЩенIrя;
. ':.1tsii.la BиЗI{aчr}Iня кiлькoстi цiнних пaпеpiв, нa лpид6aI{I{Я яких aкцioнеp мaс.-:еBe/\Hе ПpaBo;
. '.:Ок Тa ПoряДoк pеaлiзaщiТ зaзнaченoгo ПpaBa' ЗoкpеМa: вiдoмостi пpo вapтiсть

. -нlсi рoзrriщyвaноi aкцii; бaнкiвськi pеквiiити ДЛя oпnaTи poзмiпryBaних aкuiй;

..l3I]н1I"i ДенЬ пoдaui ЗaЯBИ Ta спЛaTи вapтoстi aкцiй, щ; пpидбaвarоться, i;
зiiзнaченt{ЯМ чaсy зaкiнчення пpиiаняттязaяBи Ta oПЛaTи вiд aкцiонЪoiв.: \кlioнер. якиЙ. мaе нaмip pеaлiзyвaти сBoе liеpеBa)кне Пpa'o' .,o#,,"n ПoДaTи Ilai . . ...ltsIi пpaв"шiння ToBapисTBa ПисЬМoвy ЗaЯBУ пpo пpидбaння iкцiй Ta llеpеpaх У13aТИ Нa: .. . r. НiIп рaХyнoк кOIIITи в сyмi, якa дopiвI{Io€ BapToстi цiнних пaпеpiв. 1116 I{иМ

:.i _ .звatоться.
} зaявi oбoв,язкoвo BизнaчaIoTЬgЯ:
. tlt.я iнaйменyвaння) aкцioнеpa;
- \11сЦе Пpo)киBaння (мiсцезнaХo.цжеIIнЯ) aкцioнеpa;
- кt.-Iькiсть цiнних пaпеpiв, якi aкЦioнеp бaжaс пpидбaти,
i 'Зaявa пoBиIII{a бyти пoдaнa' a кoIIITи .u unцii, щo пpидбaBaIoTЬся' пoвиннi бyти

-:.:э\oBaнi aкцiонеpoМ не пiзнiIпе.цt{я' щo ПеpеДyr ДI{Io IIoчaTкy poзмiщення aкцiй.
Зaявa Bвa)кarTься ПoДaнoЮ' якщo BoI{a oTpиМaнa ToBapисTBoМ .цo зaкiнчення

':IJнЬoГo poбouoгo ДI{я ToвapисTBa, щo BизнaЧ ениЙ у пoвiдoмленнi пpo мoжливiсть.. .заЦii ПеpеBa)кIioгo ПpaBa, aбo здaнi Дo yсTaнoBи зв,язкy ДЛя нaПpaBЛеIIнЯ пSIIIT6Iо Дo:.rЧеннЯ oсTaнIIЬoГo ДI{я сTpoкy.
Коrпти BBокaIoTЬся IIеpерaxoBaI{иМи сBo€ЧaсI{o.

З]-]t)\1--IeHHi paхyнoк .цo зaкiнчення pобоuoГo чaсУ
,-.tlвськiй yстaновi.

8.Aкцiонер Мo}Itе pеa"тiзyвaти сBoс ПеpеBaжIIе ПpaBo
вiн ltoя<е pеaлiзyвaти Taке IIpaBo, тaк й чaсTкoBo -

якщo Boни Зapaхoвaнi нa вкaзaний y
oсTaннЬoГo Дня сTpoкy y вкaзaнiй

Як нa всю кiлькiсть aкцiй, нa
нa IiеBIry кiлькiсть aкцiй вiд

,.. .-тьнoТ кiлькостi aкцiй, щo вiн Мa€ ПpaBo лpидбaти у-.:iBa. пpoцесi pеa-lliзaцiТ ПеpеBa}кIIoГo

9.Зaяви, щo ПoДaнi з пop}шrеIlняМ BизIIaчеЕIиx чaсTиIIoro 7 цiеТ стaттi пpaBил,
:::)naЮТЬся непpийняTИМИ, пpo.щo ПисЬМoBo пoвiдомляIoTЬся aкцiонеpи iз зaзнaчЪнням
-. !12g вiдмoви y нaдaннi МoяtлиBoсTi pеarriзaцiТ пеpевaжнoГo ПpaBa.

Кorпти, щo Пrpеpaхoвaнi aкцioнеpом y бaнкiвськy yсTaI{oBy B poзрaхyнoк зa aкцiТ," -'. вiн мaв нaмip пpидбaти, з IIop}.IПенIIяМ IIpaBиЛ, BиЗнaчених y .,u.,,"i 7 цiсТ стaтi,
r зеpТaIoTься aкцiонеpy.

B paзi сBoсЧaсI{oГo I{aДхoДкенIIя кoIптiв вiд aкцioнеpa нa визнaчений y
- -,зi:омленнi потoчний рaхyнoк бaнкiвськoТ yстaнови З I{есBoсчaсниN4 Пo.цaнI{яМ зaЯBи IIpo..,itip реaтiзaцii ПеpеBarкI{oГo ПрaBa нa пpидбairl{я ДoДaTкoBиХ aкцiй, ПеpеBaжне ПpaBo
: ::.Ii oriеpa пiдлягaе pеaлiзaцiТ.
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10.Пpи пpийняттi ЗaЯвИ вiД aкцioнеpiв тa ПеpepaхoBaних кoпIтiв зa aкцiТ" щo
_ 
-.]aТIioBo poзмiщ1тоTЬся' ToBаpиcTBo не пiзнirше oсTaIII{ЬoГo ДI{я, щo ПеpеДye ДнIo IIoЧaTкy

:.: зl,lirЦення aкцiй, BиДae зaяBI{икaМ ПисЬМoBе зoбoв,язaння Пpo ПpoДaж вiдпoвiДнoТ
l"-..ЬКoCТi aкцiй.

Фopмa ПисЬМoвoгo зoбoв,язaння тa йoгo обoв'язкoвi pеквiзити BиЗIIaЧaIoTЬсЯ
_...]Я-loBoto paДoЮ.

1 1.Якщo фopмоrо oIIЛaTи aкцiй визнaченi IIе гpoIIIoBi кorпти, a iнIпе мaйнo, ПopяДoк

-;р,е:aнi ЦЬoГo мaйнa BиЗIIaчarTЬся y пoвiдoмленнi Пpo МoжЛивiсть pеa;liзaцii пеpевa}кIloГo
:зBa" З BpaхyBaнням oсoбливoстей Taкoгo мaйнa Ta ПpaBиЛ, BиЗIIaчеI{иx y ЧaсTиIiaх 7 тa9

-"': !^ТaТTi'

i2.Hесплaченi дo дня poзмiщення aкцii, нa пpидбaI{ЕIя якиХ пo.цaнi ЗaЯBИ в пpoцесi
:'ез-liзацii ПеpеBaжнoГo IIpaBa' pеa,тiз1тoться ToвapисTBoМ B пpоцеоi poзмiщення.

Стaття 9. Oплaтa емiсiйниx цiнних пaпеpiв
i.{oдaткoвi aкцii ToBapисTBa .Ia iнrшi емiсiйнi цiннi ПaПеpи' Щo .цo.цaTкoBo

:: зuirп1rотЬся, Мo)кyTь бyти poзмiщенi ЛиIIIе Зa ),]\4oBи Тx пoвнoi oIIЛaTи.
]'oплaтa aкцiй, щo .цo.цaTкoвo pозмiIц},IoTЬся' Мo)Itе бyти здiйсIIеIIa ГpoltroBиМи

l..lГТ3\IИ aбо Зa ЗГo.цoю мiж ToBapисTBoМ Ta iнвестopoм мaйнoвими IIpaBaМи,
nе}tal"iнoBиМи ПpaBaМИ' Щo MaIoTЬ ГpoIIIoBy вapтiсть, цiнними ПallеpaМи (кpiм боpгoвих
:rtiсil"tнrтх Цiнних пaпеpiв, емiтентом яких е нaбyвau, тa векселiв), iнIпим мaйнoм.

Зaсoби oПЛaTи aкцiй с oбoв'язкoBolо yМoBoio ДoГoBopy кyпiвлi-пpo.цa)кy (мiни)
.":шiit. Щo yкЛaДaсTЬcя мiiк iнвестopoM Ta ToBapисTBoМ B Пpoцеci poзмiщення.

3.Iнвестop I{е Мoже з.цiйснювaти oПЛaTy цiнниx пaпеpiв IIIЛяхoМ BзяTТя нa себе
.,1ов'язaнь 

щo.цo Bикoнa}Iня ДЛя ToBapиствa poбiт aбо нaДaння IIoсЛyГ.
Тoвapиствo Ilе Мoже BсTaIIoBЛIoBaTи oбмеження aбo зaбоpонy нa oIIлaTy цiнних

'.пеpiв ГpoIIIoвиМи кoIIITaМи.
.l.!o момеi{Ty ЗaTBrp.ц}кенilя pезyльтaтiв poзмiщення aкцiй pозмiщенi aкцiТ мarоть

1'"тlt пoвнiстto oплaченi.
5.ТoвapистBo IIе Мoжr :нaДaBu|И Пoзикy Для пpидбaння йогo Цiнних пaпеpiв aбo

*r]p\l\\-зa IIoзикaМи' нa'цaниMи TpеTЬoIo особorо для пpидбaння йoгo aкцiй.

Стaття 10. I{iнa aкцiй, щo ДoДaTковo pозмiщyюTься
l.Товapиство здiйснroе poзмiщення aкцiй, зa цiнoro IIе I{и)кчoIo зa if pинкoвy

=.::l iсТЬ. tЦo ЗaTBеpДжyсTЬсЯ HaГЛяДoBo}o paДoтo. кpiм випaдкiв:
- pозмiщення aкЦiй пiд uaс зЛиTTя, пpиr.цI{aння, пoдiлy, видiлy ToBapисTBa.

2.ТовapистBo Ilе Mar IIpaBa poзмiщyвaTи )кoДIiy aкцirо зa цiнoro, нижчoro зa fi
l ;'rliнalьнy вapтiсть.

3.ГpoIпoвa oцiнкa мaйнa, щo BнoсиTЬся B oIIЛaTy зa aкцiТ, ПoBиннa.цopiBЕIoBaTи йoго
.,'нкoвiй вapтoстi. Pинковa вapтiсть BизIIaЧaeTЬсЯ сyб'rктoм оцiнoчнoi .цiяльнoстi i
,..*lяГaс зaTBrpДжrнIIЮ IIaгЛяДoBoIo paДolo. Зaтвеpдrкенa вapтiсть мaйнa не Мo)I{е

..;эiзнятись бiльшrе, нiя< нa I0 oА вtд вapтостi, BизнaчеI{oi oцiнтовaвем.
Pitшення IIpo зaTBеp.ц)I(еHHя вapтoстi мaiтнa, щo вiдpiзнясться вiд вapтoстi,

з.. 3нaчеI{oТ oцiнroвaчеМ, ПoBиIIIIо бyти N,loTиBoBaI{е.

4.Гpоrшовa оцiнкa BиМoг Дo Toвapиствa, якi BиникЛи дo poзмiщення Цiнних пaпеpiв i
i!;]i}{и oПЛaЧ}.IoTЬсЯ цiннi ПaПеpи ToBapисTBa, ПpoBo.циTьcЯ y Пopя.цкy, BиЗнaчеI{oМy
1.1сТIl}lolo 3 цiеi стaттi.

5.Гporшовa oцiнкa емiсiйниx цiнних пaпеpiв, щo BIIoсяТЬся B oПЛaTy зa aкцii,
:IiЗFIaЧarTЬся вiдпoвiднo Дo BиМoг зaкoIIoДaBсТBa Пpo т[iннi пaпеpи.

Стаття 11. Кoнсoлiдaцiя тa дpoблення aкЦiй



l.Зa piпrенням зaгaJTЬниХ збoniв
кoнсолi.цaцirо poзмiщених aкЦiй. 

"'u.ni,o*нoвy aкцirо ToГo сaMе TиIТy Ta кЛaсy.
Тaке pirшення пpиймaсться ПpoсTo}o

зaреесTpyBaJIИcЯ ДЛя yчaсТi y зaгa.шьних збopaх
ПиTaнI{я aкцiй.

2.oбoв,язкoBolo yМoBolo кoнсoлiДaцii с oбмiн
цiлy кiлькiсть aкцiй новoi нoмiнa,тьноТ вapтoстi.
сTocoBIIo кo}кнoГo aкцioнеpa ToвapисTBa.

/

aкuioнеpiв ToBapисTBo Мae пpaBo зДiйснити
чoгo Двi тa бiльrп aкцiй кoнBеpTyIоTЬся в oДнy

o1ЛЬ[IlсTIo гoлосiв aкцiонеpiв, якi
Ta r BЛaсIIикilМи ГoЛoс}.Ioчих з цЬoгo

aкцiй стapoТ нoмiнa'тьнoТ вapтостi нa
{я yмoвa ПoBиHRa бyти дoтpиMaнa

3.TовapистBo Мar пpaBo здiйснити.Цpoблення всiх poзмiщеIlиx ниM aкцiй, внaслiдoк
чoГo o.цIla aкцiя кoIrBеpTy€Tься y двi тa бiльtше aкцiТ тoго сaМoгo типy i кЛaсy.

Taке piIпення пpиймarTЬся BиклIоЧнo зaгaJ'IЬI{иМи збopaми aкцiЬнеpiв ПpoсTotoбiльrпiстro гoлoсiв, якi зapеесTpyBaЛиоя для yuaстi y ЗaгaЛЬIIих збopaх Ta r BЛaсникaMи
ГoЛoсyloчих З цЬoГo IIиTaIIIIя aкцiй.

4.Кoнсoлiдaцiя тa .Цpoблення aкцiй
кaпiтaлy ToBapисTBa.

IIе ПpизBo.цЯTЬ .цo змiни pозмipy сTaTyTI{oгo

5.Кoнсoлiдaцiя тa.Цpоблення aкцiй зДiйснrоеться y вiдпoвiднoстi дo
BсTaIIоBЛеI{иХ чинIlиM Зaкol{oДaBствoм УкpaiЪи.

IIopМ Ta ПpaBиЛ'

6.У paЗi кoнсoлiДaцii aбo .цpoбЛrння aкцiй, Дo сТaTyТy ToBapиcTBa BII.сяTЬсЯвiдпoвiднi змiни в чaстинi нoмiнa.llьнoТ вapтoстi тa кiлькoстi poзмiщених aкцiй.
Taкi змiни пpиймaютЬсЯ BикЛIoчнo зaгaЛЬI{иМи збopaми aкцioнеpiв. Пpи ЦЬoМypitпення BBaжaеTЬся rlpиiанятим, якщo зa I{ЬoГo ПpoГoЛoсyBrrЛo бiльrп як ,А голoсiвaкцiонеpiв, щo ЗapеeсTpyBaЛисЬ для 1.raстi y зaГaЛЬниx збopaх Ta с BЛaсI{икaМи ГoЛoсyloЧиХ

3 цЬoГo ПиTaнHя aкцiй.

PoЗДIЛ б.
ПPABA TA oБoB'язки BЛAсHикIB ЕN{IсIЙrIих ЦIнtIих IIAIIЕPIB

Cтaття 12. Прaвa aкцioнеpiв _ BЛaсникiв пpoстих aкцiй
1.Кoя<нa ПpoсTa aкцiя |IaДa€ iТ влaсникy _ unцйn.py oДIIaкoBy сyкyпнiсть пpaB.
2.Кoжнa пpoсTa aкцiя HaДaе Гi влaсникy oДиIr ГoЛoс пpи виpirпеннi питaнь нa

ЗaГaлЬFlиx збopaх aкцiонеpiв, кpiм випaДкiв IIpoBrДеIrI{я к}ъ4yляTиBI{oгo гoЛoсyBaI{IIя.
3..{o оснoвI{иx ПpaB, щo зaкpiп.тпоno'"с" aкцiсrо (кopшоpaтивних пpaв)' IIЕLTежaTЬ:

- Пpaвo нa oTpиIv{aння дивiдендiв;
- IIpaBo IIa oTpиМaнIiЯ y paзi лiквiдaцii тoвapисTBa ЧaсTиIlи йoгo мaйн a a6o

вapтoстi чacТklЕIl4 мaйнa ToBapисTBa;
- rrpaBo нa r{aсTЬ в yпpaвлiннi тoвapисTвoМ;
- IIpaBo IIa oTpиMaIIня iнфоpмaцii пpо Дiяльнiсть ToBapисTBa.

4.Aкцiонеpи ToBapисTBa, BлacI{ики ПрoсTих aкцiй, МaIoTЬ Taкoxt нaст1тtнi ПpaBa:- ПеPеBa)кIIе IIpaBo IIa пpидбaння aкцiй, щo .цoДaTкoBo BиПyскaIоТЬся IIIЛяхoМ
пpиBaTFIoГо poзмiщеI{I{я' B llopяДкy' BизIIaЧе}Ioi\лy сTaTyToМ ToBapисTBa Ta ци]vIПoлoженням;

- I]paBo BиMaгaTи пpидбaння l{alTrжних iм aкцiй oсобoro (oсобaми, що дiтoть спiльнo),
якa Bl{aсЛiдoк придбaння aкцiй ToBapисTBa З ypaхyBal{ням кiлькoстi aкцiй, якi
I{€lЛе}кaTЬ Тit тa iТ aфiлiйoвaним oсобaМ, cTЕLIIa BЛaсIIикoМ кoIITрoлЬIloГo ПaкеTa
aкцiй;

- IIpaBo BиМaгaTи викyПy IIiUIr)книx iм aкцiй ToBapисTBoМ y BиПaДкaХ' BсTaнoBлrних
зaкoHoM.

- ПpaBo нa yЧaсTЬ y пpoBaДженнi пpoцеД)ри бaнкpyтствa ToBaрисTBa y Пopя.цкy,
BиЗI{aЧеIIoМy зaкoнo.цaBсTBoМ.
5.Пpaво I{a oTpиМaння ДивiДенДiв y BЛaсникiв пpoстих aкщiй BиIIикaс ЛиIIIе yзliПa.]кy' кoЛи pirпення IIpo ii нapaх}ъaнI{я Ta сПлaTy пpийнятo y r]сTaнoBЛенoМy



зaкoнo.цaBcTBoМ tloряДк}.
6. Пpaвo Ha )п{aсTЬ в yпpaвлiннi тoвapиствoм реaлiЗyсTьсЯ aкцioнеpoм IIIЛЯxoМ:

. безпoсеpедньoi yraстi y ЗaГaJIьних збоpaх aкцiонеpiв, aбo rшляxoМ Ilеpе.цaЧi Цих
ПoBI{oBa}кrнь iнrпiй oсoбi y BиЗIlaченoМy Зaкoнo.цaBсTBoNl Ta cTaTyToM тoBapисTBa

IIopяДкy;
- pеaлiзaцii пpaвa oбиpaти тa 6ути oбpaним до opгaнiв yпpaвлiння Ta кolrTpoЛIo

ToBapисTBa;
- МoхtЛивoстi внeсення змiн Ta .цoПoBIlеI{Ь .цo ПopяДкy .цrннoГo ЗaгaЛЬI{их збopiв

aкцioнеpiв;
- пpед,яBЛеI{IIя BиМoГ Пpo скЛикaI{ня пoзaчеpГoBиx зaгaJIЬI{их збopiв aкцioнеpiв нa

yМoBaх Ta B llopядкy' BизI{aЧеIioМy зaкoнo.цaBcTвoM УкpaiЪи, сTaTyToМ ToвapисTBa Ta

ПолoженняМ Пpo зaгaльнi збopи ToBapисTBa;
- iнIшим IIIЛяxoM' BиЗI{aЧениМ сTaT},ТoМ ToBapисTBa Ta чинIlиМ Зaкoнo.цaBcTBoМ.

7. Пpaвo нa iнфоpмaцiro пpo ToBapисTBo aкцiонеp pеaлiзye IIIЛяхoМ:

- oзнaйoМЛrнI{я з ДoкyMrIITaМи, [oB'язaними з ПopяДкoМ .цеHIIиМ зaГaJIЬI{иx збopiв
aкцiонеpiв B пopя'цкy, BизIIaченoМy сTaTyToМ ToBapИcTв,a тa ПoлoжrнIlяМ Пpo

iнфopмaцiйнy пoлiтикy;
. oTpиМaIIня iнфоpмaцii пpo пpийнятi I{a ЗaГa,TЬIlих збopax aкцioнеpiв piшrення y

спoсiб' визнaчений сTaTyToМ ToBapисTвa тa ПoложеI{IIяМ IIpo ЗaгaЛьнi збopи
ToBapисTBa;

- oзнaйoМЛеI{I{я з Дoк}ъ4еIITaМи, пеpелiк яких BиЗIIaчений Зaкoнo.цaBсТBoМ, сTaTyToМ

ToBapисTBa тa ПoлorкеIIHяМ IIpo iнфopмaцiйнy пoлiтикy, Ta oTpиМaIIIiя iх кoпiй;
- oзнaйoMЛеIII{я з iнфopмaцirro, щo poзкpиBaсTЬся ToBapисTBoМ в oбoв,язкoBoМy

ПopяДкy y обсязi тa y спoсiб' Щo BизI{aчений зaкoнoДaBсTBoМ Укpaiни.
8.Aкцiонеpи - BЛaсI{ики IIpoсTиx aкцiй MoжyTЬ мaти й iнIшi пpaвa, пеpе.цбaченi

чинI{иМ зaкoнo.цaBсТBoМ, сTaTyToМ ToBapисTBa Ta piшеннями оpгaнiв ToBapисTBa'

пpийнятими B Межaх свoеi кoмпeтенцiТ.
9.Кoжен з aкцioнеpiв ПoBиI{еI{ pеa'тiзoвyвaти свoТ пpaBa добpoсoвiснo, нr

ПopyIII}ToЧИIIpaBaiншиx aкцiонеpiв. B тoвapиствi не.цoПyскaсTЬсЯ зЛoBжиBaIIнЯ [paBaМи.

lQ.Aкцioнеp Мaс IIpaBo Ha зaxисT свoiх пpaв' Taкиiт, зaхvтcт мo}Itе зДiйснroвaти

I{aгЛя,цoBa pa.цa ToBapисTBa B Межax IIoB}IoBaжеIlЬ, IIa.цaI{иx iй зaкoнo.цaBсTBoМ УкpaiЪи,
сTaTyToМ ToBapисTBa тa ПoлorкеIlllЯМ Пpo нaГляДoBy paДy.

B бyль-якoМy BиIIa.цкy aкцioнеp Мaе ПpaBo нa сyДoвий зaхисT свoТx ПopyIIIеIIих ПpaB

тa iнтеpесiв.

Cтaття 13. Oбoв'язки aкЦioнеpiв - влaсникiв ПрoсTих акцiй
1.Aкцioнеpи зобoв,язaнi:

- .цoTpиМyBaTисЬ BиМoг сTaTyTy ToBapисTBa, iнпlих ЛoкaЛЬI{иx IIopМaTиBIIих aктiв
ToBapисTBa' a Taкoж BикoIIyBaTи piIпення оpгaнiв ToBapисTBa, щo пpийнятi в меx<ax

нaлaнoТ iм кoмпетенцiТ;
- BикoI{yBaTи свoi зoбов'ЯЗaL|HЯ Пеpr.ц ToBapисTBoМ' y ToМy нислi, пoв'язaнi з

мaйнoвorоyЧaсTlo; .,' -',:.. 1 . -- -^'-^-E^.- ollЛaчyвaти aкцiТ y poзмipi, B IlopяДкy тa зaсoбaмИ, Щo пеpедбauенi сTaTyToM

ToBapисTBa Ta циM Пoлoженням;
- нr poзГoЛolшyBaTи кoМеpцiйнy тa конфiденцiйнy iнфopмaцiro;
. сBoсЧaснo повiдoМЛяTи ToBapисTвo тa вi.цпoвi.цнy .цеПoзиTaplry ycTal{oBy iIpo зМll{y

сBoГo мiсцезнaxoД}кеI{ня (мiоця pеестpaцiйнoгo oблiкy зa мiсцем Пpo)киBal{нЯ

(мiсцем пеpебyвaння), a Taкo)к iнrпиx .цaниx, що мiстятЬся B системi oблiку пpaв

влaснoстi нa aкцiТ тa е oбoв,язкoBиМи.цля iдентифiкaцiТ осoби, як aкцiонеpa.
2.Aкцiонеpи МoxtyTЬ Taкoж мaти iнtпi oбoB,яЗки, BсTaI{oBЛеI{i чинним ЗaкoнoДaBcTBoМ

УкрaТни.



PoЗДIЛ 7.
oБIг ЕMIсIЙних ЦI}IHиX IIAПЕPIB

Стaття 14. Зaгaльнi вимoги
1.Aкцiонеpи, IIopяД З кopПopaTиBl{иМи ПpaBaМи, МaIoTЬ ПpaBo B1ЛЬIlo

poзtlopяДяtaTисЬ }IаJIехIIIиМи iM aкцiями, без бyдь-якoi ЗГoДи iнIпих aкцioнеpiв чи
ToBapисTBa, aбo пеpевa)кItoГo ПpaBa iнших aкцioнеpiв Чи сaМoГo ToBapисTBa.

Пpoдaя< aкцioнеpом свoix aкцiй oзнaчar йoго вихiд З ToBapисTBa, a пpидбaння
TpеTЬoIo oсoбоro цих aкцiй - BсTyП Дo ToBapисTBa.

2.УклaДенI{я yГo.ц з aкцiями ToBapисTBa з.ЦiйснrоeтЬся y ПopяДкy, BиЗнaЧенoМy
цивiльним зaкoI{oДaBсTBoМ УкpaТни.

Пpaвouини ЩoДo aкцiй BЧиняIоTЬся B ПисЬМoвiй фоpмi.
3.AкцiТ ТoBapисTBa МoжyTЬ кyI]yBaTися Ta ПpoДaBТ|ИcЯ нa фoндoвiй бipя<i.
4.ТoвapистBo не Мa€ пpaBa пpиймaти B ЗaсTaBy влaснi цiннi пaпеpи.
5.Toвapиствo зaбезпенyс oблiк ПpaB Bлaсi{oстi нa випyщенi ним iменнi aкцiТ.
6.Зведений oб;riкoвий pеrсTp влaсникiв iменних цiнниx пaпеpiв ToBapисTBa' Щo

фiксyс ПрaBa в.laсникiв aкцiй, е oфiцiйною iнфopмaцiйноro бaзoro, нa пiдстaвi якоТ
здiйснroстЬся BЗa€\1oдiя aкЦioнеpiв тa ToBapисTBa.

Ha пiдстaвi ЗBеДеI{oГo oблiковoгo prссTpy влaсникiв iменних цiнних пaпеpiв
ToBapисTBa ск.-ta.]aroTЬся сITиски yuaсникiв ЗaГaJIЬних збopiв aкцioнеpiв, зaбезпенyrTЬся
I{aпpaBлеI{ня Тrt необхi:нoТ iнфopмauiТ, визнauaт-oться oсoби' щo МaЮTЬ Пpatso нa oTpиМaI{I{я
дивiдендiв aбo ;riквi:aцiйнoi чaсTки пpи лiквiдaцiТ тoвapиствa.

Зa Дaниьti'l Звеfе}loГo облiкoвoгo pессTpy влaсникiв iменних Цiнниx пaпеpiв
ToBapисTBa BсTaнoB.]Ю€ТЬсЯ кoло осiб, якi нaбyвalоTЬ IIpaBo BиMaГaTи BикyIIу ToBapисTBoМ
нa]]е}кIIих aкцioнеpalr aкцiй y BиIIaДкaх Ta y ПopяДкy, пеpедбaЧеI{иMи зaкOнoМ' сTaTyToM
ТoBaрисTBa тa Пo'-loжеHня\I Пpo ПopяДoк BикyПy aкцiй, пpидбaння ЗIIaчI{oГo ПaкеTy aкцiй
;UBapисТBa. Ta pЯl iншltх пpaв.

7 .f7pидб aнн я aкц i l"t з :iйс нrостЬсЯ ТoBapисTBoM з МеToIo :

- ПoДaJЬшoГo З\IеIlШеHHЯ poзмipy сТaТyТtloГo кaпiтaлy:
- IIеpеIIpoДaжy;
- aI{yлIoBaння aкцil"т тa пiДвищення нoмiнaльнoТ вapтoстi aкЦiй. зa'TиIIIaIoчи бeз змiни

poзмip сТаТyТHoГo кaпi та-ry.

PoзДIЛ 8. ЗAхисT ПPAB TA IIITЕ,PЕсIB

Стaття 15. Зaхист ПoрyIIIеIIoгo ПереBa)I(IIoгo.IIpaBa на пpидбaння aкцiй
ДoДaTкoBol еМlсll

1.У paзi i]op}.IIIеIrня ToBapисTBoM IlopяДкy pеaлiзaцiТ aкцiонеpaМи I]еpеBaжHoГo IIpaBa
HaЦioнaльнoro кolliсii з цiнних пaпеpiв тa фoндoвoГo pинкy Mo)ке бути лpиftнятo рitпення
I1po BизIIaння еl,liсii недобpoсовiснoro Ta ЗyПинеIIня poзмiщення aкцiй ЦЬoГo BиПyскy.

2'B paзi BияBЛеI1IIя ПopyIIIеI{oГo IIрaBa Пpи ДoДaTкoвiй емiсii пiсля pесстpaцiТ
ЗaзI{aченoГo BиIIyскy aкцiй y BсTaIIoBЛеIIoМy Зaкoнo.цaBсTBoМ Ilopядкy, aкцiонrp Мaс ПрaBo
ЗBерIIyTисЬ з IIoзoBoN4 Дo сyдy Пpo BизIraння емiсii неДiйснoro.




