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PoЗДIЛ 1. ЗAгAЛЬHI IIoЛo)ItЕIItlя

Cтaття 1. Зaгaльнi пoлorкення
1.Це Пoлoження с внyтpilпнiм ДoкyМеIIToМ ToBapиcTBa, Щo бiльrп ДеTiLTЬI{oprгЛaМеI{Тyс ПиTaIrня скЛикaння Ta ПpoBеДrнIIя ЗaгaЛЬI{иХ збоpiв aкцioнеpiв, пopiвнянo зiсTaТyToМ aкцioнеpнoГo ToBapисTвa.
2.ПoложенIIЯ r aкToМ BищoГo opГaнy ToBapиотBa _ ЗaгaлЬI{их збоpiв aкцiонеpiв, тaпiдлягaе BикoнaIIнIo всiмa aкцioнеpaми ToBapисTBa.

Cтaття 2. Пpaвoвий стaryт збоpiв
.Bищим opгalroM yпpaвлiння ToBapисTBoМ r зaгaлЬнi збopи aкцioнеpiв. Зaгaльнiзбopи aкцioнеpiв не Bикoн},IoTЬ IIpеДсTaвIrицЬкиХ фyнкцiй Bi.ц iменi ToBapиcTBa' a

oбrtеж1,тотЬ сBoIo дiяльнiсть пpийняттям pirпень .,o .npuЪu* ToBapисTBa.

PoЗДIЛ 2. кOМПЕTЕIIЦIЯ

Cтaття 3. Кoмпетенцiя зaГaлЬIIих збopiв
1.[o компетенцii зaГaЛЬниx збopiв вiднoсяться нaстy.пнi ПиTaI{Ilя:
пpo емiоirо тa poзмiщення aкцiй;
BиЗHaЧеI{ня oбсягy чисToГo пpибyткy звiтногo poкy тa/aбo неpозпoдiлеIIoгo
пpибyткy, щo нaПpaBЛ,lrTЬся нa BиIIЛaTy дивiдендiв;
Пpo BиПЛaTy дивiдендiв тa iх poзмip зa IIpoсTиМи aкцiями;
BизI{aЧеI{I{я oсI{оBIIиХ нaпpямiв дiяльнoстi ToBapисTBa;
BIIесе}IIIя змiн до сTaTyTy;
пpийняття piIпення Пpo aIIyЛIоBaннЯ tsикynле}Iих To'apиствoм aкцiй;
пpийняття pitшення пpо змiнy TиПy ToBaрисTBa;
тlpиЙнятt я pirпення пpо з бiльIпеIrIIЯ сТaTyTнoгo кaпiтaлy;
пpиЙнятт я piшeння пpo ЗМе}rшIeFIIIя сTaTyTнoГo кaпiтaлy;
лpиЙнятт я pitпення ПPo ДPoблення aбo кoнсoлiДaщiro aкцiй ;
зaTBеpДяtеI{IIя ПoЛo)ItеI{Ь IIpo зaгaльнi збopи, I{aгляДoBy paДУ, BикollaвЧий opгaн тa
pевiзiйнy кoмiсiro ToBapисTBa' a Taкo}к Bнrсення змiн до них,
зaTBеp.цяtеIlIIя ПoЛoження Пpo емiсiйнi цiннi пaпеpи;
ЗaTBеpДжеtII{Я Пoлo}кrнI{я IIpo пopяДoк BикyПy aкцiй, ПopЯДoк пpидбarrня З}IaчI{oГo
IIaкеTy aкцiй;
ЗaTBrpДxtеItI{Я Пoлo}кеIIнЯ Пpo iнфopмaцiйнy пoлiтикy;
зaTBеp.фкеIII{Я пoЛo){trнI{я Пpo IlopЯДoк yкЛaДal{Irя ЗнaчIIих пpaвovинiв ;
зaTBеp.Щкення iнпrиx внyтpirшнiх дoк1ълентiB ToBapисTBa' якщo це пеpедбaЧеI{o
сТaTyТoМ;
зaТBеpДження piннoгo звiтy:.
рoзпoдiл пpибщкy i збиткiв ToBapисT'Ba;
пpийняття pilпення Пpo Bикyri ToBapиcTBoм poзмiще}IиХ I{иМ aкцiй, кpiм випaдкiв
oбoв'язкoвoгo BикyПy aкцiй, Bиз}IaЧеI{иx ЗaкoнoДaBсTBoМ УкpaiЪи;
BизIIaЧеI{ня ПopяДкy BикyIIy ToвapиcтвoM BЛaсних aкцiй Ta МеTи TaкoГo Bикylly;
пpийнятгя pirпення з ПиTaI{Ь ПopяДкy IIpoBеДeI{ня ЗaГa]TЬI{их збоpiв;
oбpaння членiв l{aГля.цoBoТ paДи, ЗaTBrp.цже.IIяя yMo-B. цивlльнo-пpaBoBиx aбо
TpyДoBих дoгoвоpiв. Щo yкЛaДaTиMyTЬся З HиМи. BсTaнoBЛенHя poзмipy Тх
BиI{aГоpoДи' oбpaння осoби, якa yIIoBIIoBaжyсTЬсЯ нa пiдписaння цивiльнЪ-ПpaBoBиХ
aбo тpyдoвиХ.цoГoBopiв з членaми нaгЛяДoBоi paди;
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IIpийIrяTТЯ piПIення пpo IIpиПиненI{я ПoBIIoBa)кеIIЬ Члrlriв I{aгjUIДoBoi paди;
пpийняття pirпення IIpo ДoсTpoкoBе IIpипиIIеIIIIя ПoBнoBa}кrнЬ ЧЛеI{iв нaгляДoвot
paДИTa o.цIIoчaсI{r oбpaння нoBиx нленiв;
oбpaння pевiзiйнoi комiсii, пpийняття pirшення пpo ДoсTpoкoBе ПpиПинеIII{я
ПoBI{oBaжень членiв pевiзiйнor кoмiсii;
BиЗнaчrнI{я сТpoкy IIoBI{oBa)кень pевiзiйнoi кoмiсii;
BиЗнaЧrння iнtпoгo, нiж фiнaнсoвий piк, пеpioдy, зa pеЗyЛЬTaTaМи якoГo pевiзiйнa
кoмiсiя IIoBиIIIla пpo'oДиTи пеpевipкy фiнaноoвo-ГoспoДapськoТ дiяльноотi;
BиЗнaЧеI{ня Меяt .цoсT).[y pевiзiйнoi кoмiсiТ дo iнфopмaцiТ тoвapиотвa;
пpиiIняття pitпення пpo вiдIпкoДyвaння aкцioнеpy BиTpaT' пoвЪзaних З пpoBеДеIiIIяМ
ay.циTopсЬкоi пеpевipки IIa пiдстaвi }кЛaДеIIoГo з циМ aкцioнеpoм дoio"oрo*, u
Taкoж спецi а.ltьнoТ пеpевipки :

пpийняття pitпення Пpo ПpoBеДення спецiaльнoi пеpевipки фiнaнсoво-гoсподapоькоТ
:iяльнoстi ToBapисTBa;
ЗaТBерДхtенI{я BисIIoBкiв pевiзiйноi кoмiсii зa piннoro звiтнiстto;
пpийняття piIпення Пpo виДiл Тa пpиПиIIеIII{я ToBapисTBa, кpiм випaдкiв,
пеpедбaчениХ ЗaкoнoДaвсTBoМ, ПPo лiквiдaцiто ToBapиcTBa, oбpaння лiквiдaцiйноi
кorriсii. ЗaTBерДженI{я ПopяДкy Тa стpoкiв лiквiДaЦii' 

'op"!ny 
poзпoдiлy мirк

aкЦioнеpaми мaЙнa, щo ЗiLTиIшaсТЬся пiсля Зa.цoвoЛrння BиMoГ кpедитopiв, i
зaТBеpДх{ення лiквiдaцiйнoго быlaнcу ;

BиЗIiaчеI{ня ПopяДкy Ta yМoB видiлy, сTBopеI{IIя IIoBoгo ToBapисTBa (тoвapиотв),
кoнвеpтaцiro чaсTиI{и aкцiй ToBapисTвa, з якoГo здiйснюстiся ""дi,, в aкцii
сTBopIоBaI{oГo ToBapисTBa (pозпoдiл aкцiй оTBopIoBaI{oгo ToBapисTBa сеpеД
aкцiонеpiв ToBapисTBa, з якoГo здiйснтoсться видiл, пpидбaння aкцiй ствopIоBaIIoГo
тoBаpиcTBa сaМиМ ToBapисTBoМ' з якoгo зДiйснrосться видiл) i ПopяДoк тaкoi
кoIIBеpTaцii фoзподiлy, пpидбaння);
зaTBеpДжrнI{я yМoB .цoГoBopy Пpo зЛиTTя (пpисднaння) aбo ПЛalry подiлy (видiлy,
ПеpеTBopення), пepедaBaЛьIIoГo aктa (y paзi злиттЯ' Лp:lтсДHaння Ta пеpетвоpення)
aбo poзподiльнoго бaлaнсy (y paзi пoдiлy, видiлy);
пpийняття piпrення Пpo ПpисДнalrl{я;
зaTBеp.ц)I(rнI{я .цoгoBopy Пpo ЗЛиTTя, сTaT},тy ToBapисTBa, сTBopIoBaI{oгo B pезультaтi
зЛиTTя;
тlpиftняття piпrення пpo пoдiл;
зaTBеpДжеIIня Пopя.цкy Ta yMoB пoдiлy, cTBopе}Iня нoBих ToBapиоТB' ПopяДoк
кol{BеpTaцii aкцiй ToBapисTBa' щo IIpипиIlястЬсЯ, в aкцii сTBopIoBa}Iиx ToBapиcTB;
пpийняття piшeння Пpo пеpеTBopеIII{Я ToBapисTBa, пpo Ilopя.цoк Ta yМoви здiйснення
IIеPеTBOPеIII{я, Пopя.цок oбмiнy aкцiй ToBapисTвa нa чaсТки (пaТ) пiдпpиrМниЦЬкoгo
ToBaрисTBa - IIpaBoIIaсTyпникa;
пpо oбpaння yПoBнoBa}кеIIиx oсiб тoвapисTвa нa здiйсненIIя IIoДfulIЬIIIиХ дiй щoдo
пpиПиIIеI{I{я ToBapисTBa II]ляxoМ ЗЛиTTя;
rlpиЙняття piIшення зa нaслiдкaМи poЗгJUIдy звiтy I{aгЛЯ.цoBoi paди, звiтy пpaвлiння,
звiтy pевiзiйнoi комiсii;
ЗaTBеpДжrннЯ кo.цексy кopпopaTиBl{oГo yпpaвлiння ToBapисTBa;
oбpaння кoмiсiТ З IIpипи}IеIII{Я ToBapисTBa;
пpийняття piIпення Пpo BЧиIIеIIIIя ЗI{aчIIoГo ПpaBoчинy' якщo pиI{кoBa вapтiсть
мaйнa aбo послyг, Щo € йoго пpедмlToM) пrpеBищyr 25o/o вщтoстi aктивiв Зa ДaНИNtИ
oстaнньoТ piuнoi фiнaнсовoТ звiтностi ToBapисTBa;
пpийняття piIшення tlpo пoПеpеДнr сХBaлеIII{я ЗIIaчних пpaвouинiB сToсoBнo
пoточнoТ гoсПoДapсЬкoi дiяльнoстi тoвapисTRa, якi можyтЬ BЧиIIяTись ПpoTягoМ Iiе
бiльIпе 1 pокy' якщo IIa ДaTy ПpoBеДеI{ня зaГaЛЬIIиx збopiв aкцiонеpiв 

".'o*,"*oBизI{aчиTи, якi кoнкpеTнo зI{aчIti пpaвouини бyдyть Bчиня-гисЬ ToBapисTBoМ;
poЗГляД ПиTaнI{я пpо зaбopol{y BчиIiення aбo Дозвiл нa BчиI{еIIня ПpaBoчину iз
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ЗaiнТересoBal{iсTlo. ЯкЩo Тaке pirпення I{е пpиймaлoсЬ IIaГш'ДoBoIo paДolo TaBиI{есеIlo l{еlo нa рoЗГЛяд ЗaГa,TЬних збоpiв aкцioнеpiв;- BиЗI{aчеI{ня ДoДaTкоBoГo (дo 

",.'u'Ь..o.o зaкoI{oДaBсTBo&{ Укpaiни, сТaTyToМТoBapисTBa Ta циМ Полoженням) пеpелiкУ oon,'.nтiв, якi ToBapисTBo IТoBи}I}roзб epiг aти Ta HaДaBaTLI Дllяoзнaйoмле,,.,' n,uЪ"'oгy aкцioнеpiв 
;- BиЗнaчеII}Iя ДoДaTкoBoi iнфрмaцiТ (дo" u,.n,uченot Зaкoнс

;HJy-;lЪ'#;x1::"TJ#':"Ё#й j,'oyToBapисTBo;ilu"'"#':::#x;

;ffiHffi] IIoлoжеIlЬ пpo фi,ii Ta пpеДсTaBI{ицTвa, щo сTBopюIoTЬся
- лpиЙнятгя pirпення rrpо зaсIIуBaIIня цovipнiх пiдпpисмств;

:::;ж-.Iленiв 
лiчильнoi.. no'l.ii, Ь;;;"-" рirшення tlpo IIpиПиIlеI{Iiя iх- iнrпi пиTaI{I{я, Щo вiдцggенi чинниМ ЗaкoнoДaBсTBoМ, oкpеМиMи lIopМaМи сTaTyTyТoBapисTBa .цo BикЛIoчнoТ компетенцii зaгальних збоpiв aкцiонеpiв.

- --," " 
; :,". ilЦ'..T'": lxffi:.1;':т*iн: iЪ"ruй p i.;;;; "; бyдь -яких пиTaI{Ь

i:iiffН:.ТaЦимПолoженняМДoкoМпrTеIIц''r""-''l1xxТ;1xx1"#xТi::}"-.tr##
Тaкi рirпен}lЯ зaГaЛЬIli збopи пpиймarотЬ Зa yМoBи Bнrсення iх дo пopяДкy ДенIIoгo3oОр1B.
j.Питaння, пepелiuенi y vaстинi 1 цiеi стaттi He п,{nlrrrlтr 

^.,-.' -iнrпltх opгaнiв ToBaрисTBa 
trrrr r цlLl L;r.a'l"Il Iiе Мo)ItyTЬ бyти пеpедaнi нa poзгЛя.ц

1.Piпrення . 
"".;H:" 

4. Порядoк пpийняття pirпень
. BIIесеI{ня змiн Дo цЬoгo сTaTуTУ:

- ffi"# lT:-1* *o uny,.uЬння BикyпЛrIIих aкцiй;

- ттpиЙняTTя 
рlIIIrнI{я пpo змiнy-Типy ToBapисTBa;

-пpийня-ii'.,HH;;i:#'.#,-1.J##y;""..кaпiтariyToBapисTBa;
- тlpийняття pitшення IIpo зМеI{IIIеIIня сTaTyTI{oго кaпiтaлy;- пpийняття рirпетlня ,,po u"Д]. ." ;;;;""""" ToBapисTBa, кpiм випaдкiв,BсTaII.BЛеIIиХ зaкoнoДaBсTBoМ УкpaiЪи 

'. .'u'y'oМ ToBapисTBa, Пpo лiквiдaцilоТoBaрисTBa, oбрaння лiквiдaцiйнoТ no'i.iт, 
..uTBеpДяtеIIня 

пopЯДкy Ta стpокiв
#:ffixt 

пopЯДкy розпoдiлy. lлiж unuio,,.pu'" мaiтнa, щo .,'"..,",o.ь пiсля

;#HxжТ*}:,Ж:ldix##*H:#Тffi fr*#:fu :жт;---;;;
{оповнення ЗulЗI{aчrlloГo Bище пеpeлiкy Мo}кr бyти здiйсIIеIIo лиIпr згiднo .цo BиМoГЗaкoI{oДaBсTBa.

2.Pirшення IIрo BчиIIеIIня ЗIIaч
aбo п о слy., ;;1 ПpеДМ еToМ'un ;;",- xH" Hffi :#; "HT ;#]Т'H"Чffi:#H*#:;aктивiв Зa ДaHИN'И остaнньoi фiнaнсoвоi."i,no.'i;;;;;;.'"", a Тaкont гIoПеpеДIrr сХBaJIеI{IIяЗIlaчI{иХ пpaвoнинiв y виriaДкaх' ПrpеДбaчених .uйioПoлoженняМ Пpo пopЯДoк yкЛaДalrlrя ЗIlaчIlиХ .,ou"o*'"H1Тl#;.iiH,]HТffi.;HJ:
;H:r#:вaнiсть - пpиймaеться бiльrп як 50 uiд.o'ou', гoлосiв aкцioнеpiв вiд ik зaгa-цьнoТ

3.Зa iнIпими пиTaIiIlями, нirк TИNIРI' Щo пеpедбaченi ЧaсTиIlaМи 7 тa 2цiei отaттi,pirпення пpиймaroтЬсЯ ПpoсТoto бiльiпi.* .o,o.]"-uiцion.piв, якi зaреrсTрyBaЛисЬ ДЛя
yvaстi y ЗaГaЛЬних збopaх unulo.'.pi" Ta r BЛaсI{ ИКa*ИгoлoсyIоЧих З цЬoГo IIИTaHHЯaкцiй.
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кpiМ BиIIaДкiв, коли зaкoнoДaBсTBo BсTaIIoвлrос iнrпе.
4'Aкцiонеp IIе Мa€ ПpaBa гoЛoсy пpи виpirпеннi зaгалЬIIиМи збоpaми aкцioнepiвПитaнЬ щoДo BчиIIеIIIIя З I{иМ ПpaBoчиIIy Ta щo.цo спopy мiж ним i 

'o"apистioм.

Cтaття 5. Oбoв'язковiсть piпrень
l.PiIпення, пpийнятi ЗaГaJIЬIIиМи збopaми aкцioнеpiв, сaкцioнеpiв, якi лpиiаМirЛи yчaсТЬ y циx ЗaГaJIЬниХ збоpax, тaк йпpиЙмaли тaкoТ у.raстi.

o0oB,язкoBиМи, як .цлЯ
для aкцioнеpiв' якi не

t

PoЗДIЛ 3. ФoPMи TA BиДи ПРOBЕДЕIII{,{ ЗБOPIB

Cтaття 6. Piчнi зaгaльнi збоpи
1.ТовaристBo щopoкy ПpoBoДиTЬ piuнi зaгaльнi збоpи, якi пoвиннi пpoвoдитисЬ I{епiзнitпе j0 квiтня нaсTyIIIIoГo зa звiтниM poкy.

.'.,u,,"i.,o 
ПopяДкy ДеIIIloгo pivних ЗaгaJIЬIIих збopiв oбoв,язкoвo BIloсяTЬся нaстyпнi

- зaТBер.цяtенI{я piuногo звiтy;
- poЗпo.цiл пpибyткy Ta IlopяДoк ПoкpиTTя збиткiв;- пpийняття piшlення зa нaслiдкaми poзГЛяДy звiтiв IIaгляДoBoi paди, пpaвлiння,pевiзiйноi комiсiТ.

3.Hе piдrпе, нiж paз I{a Tpи poки, Дo пopяДкy ДеI{I{oГo зaгaJIЬIIиx збоpiв aкцioнеpiвoбoв.язкoвo BнoсяTЬся ПиTaI{ня IIpo:
- oбpaння членiв IIaГJU{.цoBoi paди, зaTBеp.цжеIIня yМoB цивiльно.пpaBoBиХ aбoТpyДoBих дoгoвopiв, щo yкЛa.цaTиМyTЬся З I{иМи, BсТaI{oBЛrI{нЯ pозмipy ixBиI{aГoрoДи, oбpaння осoби, щo yпoBI{oBaжy€TЬся нa пiДписaння цивiль"Ъ-'pй""*aбo трyдoвиХ ДoгoBopiв з членaми IIaГляДoB oI paди;
- rlpиЙняття рirшення IIpo IIpиIIиIIеI{I{я IIoBнoBaжень члеlliв нaгЛЯДoBoi paди.4.Уci iнlпi зaгaдьнi збopи aкцioнеpiв € ПoЗaчеpгoBиМи. oднaк, pi.rнi зaгaльнi збopиaкцioнеpiв рiBoМ з Bиклa.цеIIиМи Bищr пиTaнI{яМи МoжyTЬ poзгЛЯДaTи бyдь-якi iнrпiПиТaнIIя дiяльнoотi ToBapисTBa' щo Bнесенi до iх поpядкy ДеI{IIoгo y BсTaIIoBлеIIoМyПoряДку.

5.Piчнi зaга,тьнi збopи aкцioнеpiв окЛикaIoTЬся зa piпrенIlяМ llaгляДoвoТ paди.

Cтaття 7. Позaнеpговi загальнi збоpи
1.Пoзaнеpгoвi збopи aкцioнеpiв скЛикaIoTЬсЯ- Зa BЛaсIIoю iнiцiaтивoто;

- Ha BиMoГy пpaвлiння;
- нa BиМоГy pевiзiйнoТ кoмiсii;
- нa BиМoГy aкцioнеpiв (aкцioнеpa), щo y сyкyпIIoсTi с влaсникaми 10 i бiльiпевiltсoткiв пpocTиx aкцiй'ouup""i"u 

;- в iнIпих BиIIaДкaх, BсTaIIoBлеIlих ЗaкoнoМ' сTaTyToМ ToBapисTBa Ta циМ Полoженням.

I{aгЛяДoBoIo рaДolо:
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,i,-,piв 
Стaття 8. Bц,o*oДyBаIrIIя BIrTрaT з оpгaнiзaцii, пiдготoBкII Ta ПpoBeДеHIIя
].Зaгa-rьнi зб
l.}"рaзi"o*lolu1x,ulHТ;:#ff##ff#';]IlЖ"#xil:"Тl#x"t"'ou'инaiх
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*ooo BIIrсеIlIlя змiн дo 

l:pяДкy ДеIlIIoгo pi.lних збopiв..,-''.:::1:."';#:ЁilTr"Ч:iiil.H;":;"?"ff 
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.:.:::1"' Bип{oги.Дo мiсця пpoBеДeIIня збopiв

..,..,-;fi :::+fl *f ""j;ТJ#-:H"""ffiT;"ЁL*:,J"""Б"T#''##J"h;iHfi H.;
] 3зrа.lьнi :.
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}IaсеЛеI{oгo,.:'.] \ зaГalьIlиju"9л*.*,.'яМ 
ToBapиствa. Pеес'puui" uoцionфiu, й..np,оyBaloTЬ ДЛЯ-.:.B. .( ЗoopaХ' N{oжr бyти пpoвеДеI{a лиIIIе зa мiсЦем .,poBеДrIIня зaгaЛЬIIих

-]:f.) ?Jl]T;.;ruiH#:#H"*Я Ta пp.Bе.цеIIIIя:1l*""ч" збоpiв, щo МaIoTЬ I{a Це
.i.r11eчене iнrпе мiс
:;'l?B.lЯeТ".niniuiffo*ьfu н}:ж*H"ffi 

",i:#i"".ж;ж:ж:*;-'lж

Стaття 10. Повторнi збopи
i.B рaзi вiдсyтнoсii квоpyмy IIaГЛяДoBa paДa Мoiке тrpиЙнятиpirпення Прo скЛикa}rнЯ...зТoрIlих ЗaГaЛЬIlиХ збopiв aкцioнеpiu З TaкиМ сaМе пopяДкoМ ДенIiиМ.2.Пoвтopнi зaгa"тьнi збори uiцioo"рi" n. .o,'nЬ.Tь Ta IIе пpo'oД ЯТЬcЯy BиПaДкy-..;;ТJfiff",'.ffi" 

"}iЖ""'#i"o:x.iйi.-#ffi",'" 
pirпення пpo скЛикaнI{я

Стaття 1 1. 
^O^гoлoпreнIIя 

Пеpеpви в-хoдi ПpoBеДеIIIrя збopiвl.B хoдi зaгaЛЬIIих збopiв Моя{е бyти оioлoi.no пеpеpBy Дo нaсTyIIIIoГo Дня.
Pirшення IIрo oГoлoIIIеIIIlЯ ПерфBи Дo нaсTyПIroгo ДI{Я пpиймaсться ПpoсToтo бiльrпiстlо;о.-toсiв aкцiонеpiв, якi зaреесйй;;" для y.raстi y збopaх.

u,,. n u.,3.ff ;; ::lЖff 
фT ТJ.ff$l ;Ц*'J^"#" 

сЬ ДЛя уlaстi y З aгаЛЬ них з б opax,

""",o"i1!i]"JP""'Ж#;1"l#d1";oДЯТЬся 
y ТoМy сaМoМy мiсцi, щo ЗaзI{aчеIIе B

4.Кiлькiсть IIерерB У хoдi .,pou.д.*,"я збopiв не Мoжr ПrpеBиЩyBaTи TpЬoХ.
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Cтaття 12. Пopялок:енний збоpiв
1.Поpядoк денний зaГalЬI{I{Х збopiв зaTBеp.ц)кyrTЬся нa зaсiдaннi нaглядoвoi paди

ToBapисTBa.
2.Кожен aкцioнеp Мaс пpaBo BI{ocиTи пpoпoзицii щoДo IIиTaнЬ' BкЛIoчrI{иХ Дo

пopяДкy ДеriнoГo збopiв, a Taкoж Щo.цo I{oBих кaндидaтiв Дo скЛaДy opгaнiв ToBapисTBa,
кiлькiсть яких не Moже IIеpеBиIц}'Baти кiлькiсI{oгo скЛa'цy кo)кнoГo з opгaнiв. Пpoпoзицii.
BIIOсяTься не пiзнitпе нiх< зa 20 Днiв Дo BизнaЧеI{oТ Дaти IIpoBеДеIIIIя збоpiв' a щoДo
кaндидaтiв Дo скJIaДy оpгaнiв ToBaрисTBa _ не пiзнiIпе нiхt зa сiм Днiв дo ДaТи IIpoBе,цеIlI{я
зaГaJIЬ}Iих збоpiв.

3.ПpoпoзицiТ aкцiонеpiв .цo ПopяДкy ДrIIIloГo ЗaГaJIЬI{иx збopiв ПoДaloTЬсЯ B
пиоьмовiй фopмi iз зaзнaченням пpiзBищa (нaйменyвaння) aкцiонеpa, який iх BIISсиTЬ,
кiлькoстi Ta TигIy aкцiй, щo йомy }IuUIе)кaТЬ' змiстy пpoпoзицiй дo питaння тa/a6o пpoекTy
pitпення.

4.Пpoпoзицii щoдo oбpaння кaндидaтiв .цo скЛaДy opгal{y ToBaрисTBa пoвиннi
мiстити:

1) [ля фiзиuних oсiб:
- пpiзвище, iМ'я, пo бaтькoвi кaнДиДaтa;
- piк нapoД}I{rнIIя;

- кiлькiсTЬ' TиП тa/aбo кJIaс IIaJIrжI{иx кall.цидaтy aкцiй;
- вiдомостi пpо освiтy (повне нaйменyвal{I{я I{aBчaЛЬI{oГo зaкЛaДy' piк зaкiнuеIIня'

спецiа,тьнiсть, квaлiфiкaцiя) ;

- мiсце poбoти (oснoвне тa/aбo зa сyмiсництвoм), ПoсaДи, якi обiймar кaн.ЦиДaT;. ЗaГaЛЬ}Iий стaж poботи;
- iнфopмaцirо пpo стaж poбoTи IIpoTягoм oстaннix ТI,ЯTИ poкiв (пеpiод, мiсце poбoти,

зaЙмaнa пoсaдa);
- iнфopмaцiro пpo нaявнiсть (вiдсyтнiсть) непoгaIпенoТ (не знятoi) сyдимостi;
- iнфоpмaцirо пpo нaявнiсть (вiдсyтнiсть) зaбоpoни oбiймaти певнi ПoсaДи тa/aбo

зaймaтись ПеBIIoIo дiяльнiстro :

- .цaнi чи e кaн.цидaт aфiлiйoвaнoro oсoбoro aкцioнеpнoгo Toвapис,Il]a, .цo склaДy
opГally якoгo вiн oбиpaеться;

- пеpелiк всix aкцioнеpiв товapисTBa' Щo е aфiлiйoвalИ|$Ltосoбaми Кa1ДИДaТa,
- дaнi пpо н€UIBI{iсть (вiдсyтнiсть) письмoвоТ ЗaЯBk| КaНДLтДaTa Пpo згoДy нa oбpaння

чЛеI{oМ opГalry aкцioнеpноГo ToBapисTBa' Ta пpo нaявнiсть (вiдсyтнiсть) y пиоьмовiй
зaявi кaндИДaTa всix aбo чaсTиIIи вiДoмостей, Bкaзallиx y цЬoМy пiдпyнктi.
2) [лятopидичниx oсiб:

- IIoBI{rнaйменyвaння;
- мiсЦезнaхoД}кенI{я;
- кoД eДPПoУ;
- кiлькiсТЬ' TиII тa la6o кЛaс IIaлеnGIих

oбиpaсться кaI{ДиДaT;
кal{.циДaTy aкцiй ToBapисTBa, Дo opгal{y Якoгo

- вiДoмoстi пpо Tе, чи € кaнДи.цaT aфiлiйoвaнoro oсoбorо aкцioнеpнoгo ToBapисTBa;
- пеpелiк aкцioнеpiв ToBapиcTвa, Щo € aфiлiйoвaними oсoбaмИкaНДLтДaТa;
- BизI{aченa пiдпyнктoм 1) цЬoГo IIyIIкTy цiсТ стaттi iнфopмaцiя Пpo фiзиuнy осoбy

(oсiб), якy (яких) кal{ДиДaт lopиДичIra осoбa Мar нaмip yIIoBI{oBaжиTи
ПpеДсTaBJUIти свoТ iнтеpеси в оpгaнi aкцioнepнoГo ToBapисTBa;

- нaявнiсть (вiдсщнiсть) письмoвoТ зaЯBИ КaLIДI4ДaTa IIpo згoДy нa обрaння чЛrIIoМ
opгaнy aкцioнеpнoгo ToBapисТBa; нaявнiсть (вiдсyтнiсть) У письмoвiй зaявi
КaНД,IДaTa всiх aбo чaсTини вiдoмoстей,.BкaзaIII4х У ЦЬoм1i пiдпyнктi.
5.ПpопoзицiТ дo llopяДкy .ценIloГo пoДaIoTЬся нaглядoвiй paдi, a в paзi скЛикaI{I{я

збоpiв сaмoотiйнo aкцioнеpaми - циМ aкцiонеpaм, Зa a.цpесoЮ, Щo вкilЗaнa y пoвiдомленнi
Пpo скЛикaI{IIя зaгaЛьних збopiв.
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6.Пpoпoзицii ввax<alоTЬся ПoJaнIt'\tli \ BсТaнoBЛениiт чacтинoro 2 цiеТ стaттi сTpoк,

'(IЦo 
BoIlи безпoсеpедI{Ьo oTpи},Iaнi товaрltсТBo\{ зa йoгo мiоцезнaхоД)ItеIlI{яN,I не пiзнirпе

-.ж Зa 20 ,Цнiв .цo ДtIя Прoвel]енЕIя збоpiв. aбo oтpимaнi вiДДiленням Зв,язкy ДЛЯ
nuПpaBЛeHI{я ПoII]ToBогo вiдпpaBленнЯ .]o ТoBaрIIствa. Зa ЦиМи ж IIpaBиЛaМи BиЗнaЧaеTЬся_\-)фИМoHI{я сTpoкy I{aпpaBЛенI{я пропозltuil"t aкuiонеpaм, якi сaмостiйно скЛикaIoTЬ
- t.l З aЧePГoBi зaгaльнi збopи.

7.PiIrrення пpo BклIoчеI{Ilя пpoпoзltuil-t Jo ПopЯДкy ДеI{}IoГo ЗaГaJIьIlих збоpiв
rрltймaroтЬся IIaгЛя.цoBoIo paДolo aбo aкцiонерa\lll (aкцioнеpoм), якi cyкyПIro € BЛacIIикaMи
it-l i бiльrпе вiДсoткiв ПpoсTих aкцiй ToBapисТBa тa сaмoстiйнo скЛикalотi збopи, не пiзнiпrе
нi;к зa 15 днiв Дo Bизнaченoi Дaти ПpoBеДення циХ збopiв.

8'Пpoпoзицii aкцiонеpiв (aкцiонеpa). якi с}кyпнo e BЛaсникaМи 5 aбo бiльIпе
вi:сoткiв ПpoсTих aкцiй, пiдлягarоть oбoв'язкoBoМy BклIoченI1Io Дo IIopяДкy .цеIIIIoгo
заГa-lЬних збopiв. У цьомy paзi piIпен}Iя Пpo iх вкшочеI{ня нe BиМaгarTЬся, a ПpoПoзицiя
зtsa/ita€ТЬся BкЛIoЧенoIo Дo IlopяДкy .цеIrl{oгo' Якщo Boнa Пo.цaнa з ДoTpиМaнIIяМ I{aсTyПIIих
зiI\f oГ:

- з}tiни .цo Пopя.цкy .цеIII{oгo зaГaJTЬI{их збоpiв BнoсяTьcя ЛиIIIе IпляxoМ BклIoчеI{Itя
нoBих ПиTaI{ь тa пpоектiв pirпень iз зaпpoпolIoBaних ПиTaI{Ь;

- зrtiни Дo ПopяДкy .цrн}Ioгo зaПpolloнoвaнi з ДoTpиМaнI{яМ BиМoг щo,цo стpoкy ik
ПoJaнI{я' щo Bиз}Iaченi y uaстинax 2 тa 6 цiсТ стaттi;

- ПрoПoзицiТ щoдo кaнДиДaтiв дo opгaнiв ToBapисTBa внесенi iз дoтpимaннЯМ ПpaBиЛ
пpо кiлькiсTЬ кal{.циДaTiв, щo BсTaHoBЛеIli чaстинolo 2 цirТстaттi;- ПpolIoЗицiя мiстиTЬ BсIo iнфоpмaцiЮ, Щo BизнaЧеIIa як oбoв'язкoBa чaсTинaми З тa 4
цiсi стaттi.
8.Pirпення пpo вiдмоBy y BкJIIoченнi пpoпoзицii дo пopя.цкy ДеIrнoГo зaгaJIЬIIиx

зt1oрiв ToBapисTBa Мoже бути пpийI{яTo ЛиIIIе y paзi:
- неДoTpиМaнI{я aкцioнеpaми сTpoкy, BсTaнoBленoгo ЧaсTинorо 2 цiеТ стaттi;
- нrПoBI{oTи .цaI{иХ, пеpедбauеI{их ЧaсTиI{ aми 3 тa 4 цiei стaттi.

Мотивoвaне pirшeння пpo вiдмоBy y BкЛIoченнi пpопoзицii дo пopяДкy .цеI{IIoГo
:]a.]си-laсTЬся IlaГЛя.цoBolo pa.цo}o aбo aкцiонеpaми (aкцioнеpoм), щo y сyкyпнoстi с
B-laсникaМи 10 i бiльrпе вiдсoткiB IIpoсTиx aкцiй ToBapисTBa, якщo BoI{и сaМoстiйнo
.L-IикaIoTЬ зaгaльнi збopи, не пiзнiiше TpЬoх pобouиx днiв з дня пpийняTTя TaкoГo pirшення
зкrriонеpy, щo нa[paвив тaкi пpопoзицiТ.

9.Pirшення IIpo BкJIIoЧеIIня пpoпoзицiй .цo ПopяДкy ДеIIIIoГo зaгaЛЬIIиx збopiв
]ОBo.]иТЬся Дo вi.цoмa вcix aкцioнеpiв lIIЛяxoM зДiйснення Зaгa]'IЬIloгo пoвiДoмле',''" u
--фiuiйнoмy ,ЦpyкoBal{oмy BиДaIIнi Haцioнa'тьноТ кoмiсiТ з цiнних пaпеpiв тa фондoвoгo
рIrнкy. Пpи цьомy повiдoмлeнI{я ПoBиI{нo бyти зpоблене не пiзнirше, нiж зa 10 днiв Дo ДaTИ
llpoBеДеIrня ЗaгaЛЬIlиx збopiв.

Кpiм тoгo, ToBapисTBo Taкo)к |IaДcИЛaе пoвiдoмлення Пpo змiни y IlopяДкy ДеIIII6My
3aГarlЬних збopiв фoндoвiй бipжi (бipжaм), нa яких ToBapисTBo пpoйпrлo llpoцеДypy
".tiстингy, a Taкo)к не пiзнitше нiж зa 10 днiв Дo ДaTи IIpoBеДеIrI{я зaГaЛЬIlиx збopiв poзмiф
нa BЛaснoмy веб-сaйтi в меpежi Iнтеpнет вiдпoвiднy iнфopмaцilо Пpo змiни y ПopяДкy
-]енI{oМy зaГaлЬI{их збopiв.

1O.ToвapисTBo I{r Мa€ ПpaBa BнoсиTи змiни Дo ЗaПpoIIoIIoBaI{их aкцiонеpaми ПиTaIIЬ
aбo дo пpoектiв pirпень. У paзi якЩo aкцiонеpи aбо тoвapисTBo BIIoсяTЬ IIpoекT pirпення, що
вi:piзнясться вiД ЗaзI{aчrнoГo B ПopяДкy ДеIII{oМy' цей пpoекT Taкortt пi.цлягaс BкJIIочеI{I{Ю
.]o ПopяДкy ДrI{IIoГo.

1 1.У paзi вiдсyтнoстi aбo IIе.цoсTaTIIостi кiлькoстi кaнДидaтiв, щo ЗaПpolloнoвaнi
aкlioнеpaми ToBapисTBa .цЛя сTBopеIII{я вiДпoвiДногo opГalry, IIaГЛя.цoBa paДa Мar пpaBo
BLIIIочaTи .цo ПopяДкy ДеI{I{oГo збopiв кaндидaтiв Дo сПискy кaнДиДaTyp нa свiй poзсyД.
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Cтaття 13. Пopядoк пiдготoвки збopiв
1.ПiдготoвкУ Дo ПpoBе.цеI{I{я зaГaJIЬtIиx збоpiв aкцioнеpiв .дiй.'o. нaгЛяДoBa pa.цa'

кpiм випaдкiв, кoли збopи скЛикaIоTЬся сaмостiйно aкцioнеpaМи, щo r Bлaсникaми 10 i
бiльrпе вiдсоткiв IIpoсTих aкцiй ToBapисTBa' B llopяДкy, BсТaIIoBЛенoМy ЗaкoIIoДaBсTBoМ.
сTaTyToМ ToBapисTBa Ta циМ Пoлoженням.

2.PiIпення пpo cкЛикaнIIя зaгaJIЬIIиx збopiв пpиймaетьсЯ ПpoсTolo бiльrпiстro голoсiв
членiв нaГЛяДoBoТ paди, щo ПpисyTнi нa цЬoМy зaсiдaннi, зa }ъ4oBи нaявностi кBopyМy,
BизI{aчеIIoмy вiдповiДнo Дo ЗaкoнoДaBсTBa Ta сTaTyTy ToBapисТBa.

3.Пiдгoтoвкa Дo Пpo'е.цеIrня ЗaгaЛЬI{их збopiв BкЛIoчaс:
- BизнaЧеIlIIя.цaTи, мiсця ТaЧacУ пpoBеДеIrI{я збopiв;
- BиЗI{aЧеI{нЯ чaсy пoчaTкy тa зaкiнченI{я prесTрaЦiТ aкцiонеpiв;
- BизI{aчення ДaTи склa'цaнIIя пеpелiкy oсiб, щo МztloTЬ ПpaBo IIa r{aсTЬ y зaгaЛЬIrиХ

збopaх aкlioнеpiв;
- BизI{aчення-осoби' якiй ДеЛеГyeTЬся ПpaBo I{a oTpиМaI{I{я цЬoГo пеpелiкy y особи, щo

зДiйснюс oблiк ПрaB вЛaснoстi нa aкцii товap'ci"u;. ЗaTBеp.цженI{я ПopяДкy ДеI{IIoгo збopiв aкцiонеpiв;
- BиЗIIaчеI{IIя ДaTи Ta IlopяДкy пoвiдoмлення aкцioнеpiв пpo ПpoBеДrl{ня збopiв;- Bизнaчення oсoби, якtЙ Дopy{arTЬся ПеpсoнaJ.lьне повiДoМЛеIIIlя aкцioнеpiв пpo

IIpoBеДення збopiв;
- BизIIaченТlя осoби' щo вiдпoвiдaе Зa свoсчaснiсть IIaПpaBлеI{нЯ Дpyкo3aнoМy

BиДaннЮ тексTy пoвiдомле}I[Iя Ta здiйснення oIIЛaTи Зa lloсЛyl.и .цpyкoBaнoгo
BИIIaHItЯ:

. BизнaчеI{IIя пеpеЛiкy iнфopмaцii (мaтеpiaлiв), щo ПoBиIIн a 6ути HaДala ToBapисTBoМ
пpи пiдгoтoвцi .цo tlpoBеДrlrня зaгaЛЬIlих збоpiв;

- BиЗнaчення oсiб, якi пoвиннi склaсти Дoк}ъ,IеI{Tи, якi нaдarоться aкцio}IеpaМ .цЛЯ
oзнaйoмлеI{IlЯ Дo ПoчaTкy IIpoвеДеIIня збopiв;

- BизIIaЧення oсiб, якi пoвиннi склaсти ПpoекTи piIшень З ПиTaI{Ь ПopяДкy.цеi{нoгo;
- BиЗI{aЧенIIЯ спoсoбy Ta теpмiнy, пpoTягoМ якoгo aкцiонеpи МaIoTЬ Ilpaвo

oзнaйoмитись iз iнфopмaцiсIo Пpo IIpoBеДеI{ня зaгaЛЬIlих збopiв;
- BизI{aчrння oсoби, щo вiДповiДaе Зa IIaЛе}кнr ознaйомлення aкцioнеpiв з

ДoкyМrнTaми ЗaГaлЬних збоpiв aкцioнеpiв;
- зaTBеpДження фopми Ta TексTy бroлетенiв ДЛя гoлoсyBal{ня;
- скЛaДaнI{я сIIискy кaнДиДaтiв, щo пpoIIoнyIoTЬся для обpaння Дo opгal{iв товapиствa;
- oTpиМaння вiд зaIIpoПotIoBaI{их кaндидaтiв ЗГoДи нa ik BисyBaIII{Я Дo opгaнiв

ToBapисTBa;
- BсTaIIoBЛення ПoрЯДкy poзгЛяДy пpoпозицiй дo поpядкy.цеI{I{oгo збоpiв;
- скЛa.цaнIIя кoIIITopиоy, вi.Цпoвiднo Дo якoГo з.цiйонloroтЬсЯ BиTpaTи, пoв'язaнi З

пiдгoтoвкolo' скЛикaI{IIяM Ta ПpoBеДеI{ням збopiв;
- BиЗI{aЧення ociб, щo зaПpoпIyloTЬся I{a зaгaJlЬнi збopи;. iнrпi ПиTaIII{я' необхiднi длЯ зaбезпеЧrIIIIя IIpоBеДеI{I{я зaгaЛЬI{иx збоpiв aкцiонеpiв.

4.У зaгaльних збopaх N{aIoTЬ IIpaBo 6paти ylaсTЬ осoби, вклroченi дo пеpЬлiкy
aкцiонеpiв, якi мatoть ПpaBo I{a Taкy yчaсTЬ, aбo iх ПprДсTaBI{ики.

Ha зaгaльниx збopaх Зa зaПpошIеIIIIяМ oсoби, Якa скЛикaс зaгaльнi збоpи aкцioнеpiв'
Taкoж Мo}кyTЬ бути пpисщнi пprДсTaвI{ик ayДиTopa ToBapистBa Ta пoсaДoвi oсоби
ToBapисTBa' незaJll}кнo вiд вoлодiння IlиМи aкЦiями ToBapисTBa, a Taкo)к ПpеДсTaBник
TpyДoBoГo кoЛекTиBy ToBapисТBa

У paзi, якщo Дo ПopЯ'цкy .цеIII{oгo збоpiв вrrесенi ITиTaIIIIя пpo обpaння членiв
I{aГЛЯДoBoi paди, пpaвлiння' pевiзiйнoi комiсii, нa збopи в oбoв'язкouoйy ПopЯ.цкy пoвиннi
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бyти зaпpotпенi oсoби. внесенi Дo оilискy кaндидaтiв .цЛя ГoЛoсyBal{нЯ з вибopiв дo
зaзIlaчrниx оpгaнiв ToBapисТBa'

5.Змiни дo пеpелiкy aкЦioнеpiв, якi МaIoTЬ ПpaBo нa rracTЬ y ЗaГajlЬних збopaх, пiсля
йогo склaдaн}Iя BI{oсити зaбopонено.

6.Пеpелiк aкцioнеpiв, якi мatотЬ Пpaвo I{a r{acTЬ y зaГaЛЬIlиx збopaх' скЛa.цa€TЬся
сTaHoМ нa 24 гoДинy зa щи рoбoЧих Днi дo ДIIя Пpoвe.ценI{я Taкиx збopiв y ПopяДкy'
BсTaI{oBЛrнoМy ЗaкoнoДaBсTBoМ Пpo ДеПoзиTapнy сисTеМy УкpaiЪи.

7.Пеpелiк aкцioнеpiв, щo МaIoTЬ ПpaBo I{a yчaсTЬ y ЗaГirЛЬIiиx збopaх, П6BиI{еI{
мiстити нaстyпнi вiдoмoстi:

- пpiзвищl, iM'я тa пo бaтькoвi (повне нaйменyвaння) кoжнoТ тaкoi осoби;
- дaнi, неoбхiднi Для iДентифiкaцii oсoби;
- Дaнi пpo кiлькiсть aкцiй, пpaBoМ гoЛoсy ЗaякиМи волoдiе ооoбa;
- ПoПIToBa aДpeca, зa якolo IraПpaBЛяIoться пoвiдoМЛенItя.

8.Пиcьмове пoвiдoмЛеI{I{я гIpo ПpoBеДенI{я ЗaгaЛЬIlиХ збopiв IIaПpaBЛяеTЬся
а-кцioнеpaм ПpoсTиМи IIоIIIToBиМ v| ЛИcTaМИ.

Taке пoвiДoМЛеIIIIя ПoBинIlo бyти зpoбЛrllе нr пiзнirпе нiж зa 30 днiв ,цo .цaTи
ПpoBеДеI{ня збopiв.

Пoвi.цoмлеI{Ilя BBaжaeTЬся зpoбленим сBolЧaснo' Якщo Bollo з.цaнo
зв,яЗкy.цЛя ПoIIIТoBoГo пересилaIlI{я не пiзнitше нiж зa вкaзaний BиЩе сTpoк.

9.Пyблiкaцiя Пpo IIpoBеДеIrня збоpiв здiйснrосться B oфiцiйнoмy
ви.цaннi Haцioнaльнoi комiсiТ з цiнних пaпеpiв тa фондoвoГo pиIrкy y теpмiн,
чaстинi 8 цiсi стaттi.

Пyблiкaцiя BBalкarTЬсЯ здiйсненoro сBo€чaсIIo) Якщo I{oМеp дpyкoвal{oГo BиДaIIIIя З
пoвiдoмлеI{HЯМ Пpo окЛикaння збopiв вийrпoв y BиЗIIaчеIIий виЩе сTpoк.

Кpiм ToГo, ToBapисTBo зoбoв'язaне нaдiслaти пoвiдомлення Пpo пpoBеДенI{Я
зaГaЛЬIIих збopiв тa Тх ПopяДoк денний фoндoвiй бipжi, нa якiй ToBapисTBo пpoйIплo
пpoЦеДypy лiстингy, a Taкoж не пiзнiIпе нbк зa 30 днiв .цo .цaTи пpoBеДення ЗaгaJIЬI{их
збоpiв pозмiщyе I{a BЛacl{oмy веб-сaйтi в меpежi Iнтеpнет iнфopмaцirо, пеpедбaЧеI{y
ЧaсTиI{oIo 10 цiсТ стaттi.

1O.ПoвiдомЛеI{IIя IIpo пpoBeДeнI{я ЗaГaJlьниx збopiB ПoBиI{tIo мiстити:
IIoBнr нaйменyвaння тa мiсцеЗIIaxoДжеI{IiЯ ToBapисTBa;
.цaTy, Чaс тa мiсЦе (iз зaзнauеI{I{яМ l{oМеpa кiмнaти, oфiсy aбo зa.irи, кy.ци МaIoTЬ
пpибщи aкцioнеpи) ПpoBrДеIrlrЯ зaГaЛЬниx збopiв;
чac ПoЧaTкy тa зaкiнчеI{I{я pесстpaцii aкцioнеpiв, a Taкoж мiсЦе пpoBеДrl{ня тaкoТ
pесстpaцii;

- .цaTy скЛa.цaнI{я пеpелiкy aкцioнеpiв' якi мarоть IIpaBo Ila yчaсTЬ y ЗaГaЛЬIrих збоpaх;
. пеpелiк IIиТaI{Ь, Щo BI{oсяTЬcЯ Нa ГoлoсyBaIIня;
. IlopяДoк oзнaйoмлення aкцioнеpiв з мaтеpiaлaми, з якиМи BоIIи Мo)I{yTЬ

oзнaйoмитись пiд uaс пiдгoтoBки .цo ЗaГaJTЬниx збopiв, BкЛIoчaIoчkI Чac тa мiсце
Тaкoгo oзнaйомлеIIIlя' BизIIaЧення вiдпoвiдaльнoi oооби ToBapисTBa зa oзнaйoмЛеtlliя
aкцiонеpiв з ДoкyМеI{TaMи ;

- BизIlaчення iнiцiaтopiв пpовеДеIII{я збopiв Ta opгaнy (осiб), якi пpийняли pirпення
Пpo скЛикaI{I{я IIoзaчеpгoBих збоpiв;

- a.цprсy' зa якolo МoiкyTЬ I{aПpaBЛяTисЬ llpoПoзицiТ дo ПopЯ.цкy.цrннoГo збоpiв;
- iнфopмaцiю пpo неoбхiднiсTЬ .цЛя 1^raстi y збopaх MaTи IIpи сoбi дoк1ъrеIIT' щo

пoсвiдuyс осoбy aкцiонеpa aбo пoвнoвaжеIIIIя ПpеДсTaBiIикa aкцioнеpa.
Якщo Дo пopяДкy ДеI{IIoГo збopiв внесенi ПиTaI{IIя' гoЛoсyBa}IIIя Зa ЯкиМи Мontе

iIoТЯГIlyTи згiДнo .цo BиMoг ЗaкoI{oДaBсTBa BиIiикIiеI{I{я y aкцioнеpiв IIpaBa BиМoги BикyПy
ToBapисTBoМ IiiUIе)к}Iиx aкцioнеpaм aкцiй, Дo TrкоTy пoвiдoмлеI{IIя Пpo IIpoBrДеI{ня збopiв
BклIоЧaеTЬоя iнфopмaцiя для aкцioнеpiв Пpo IIaяBI{iсть y I{их ПpaBa BиМoГи Bикyгty
ToBapисTBoм aкцiй, цiнy тa ПopяДoк здiйснення BикyПy.

.цo B1ДДIЛенIIя

.цpyкoBaIIoМy
визнauений y
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.{o текстy пoвi.цort-rеI{I{я Зa piшенням IIaгJUIДoBoi paдиaбo aкЦiонеpiв, якi скликaIoTЬ
цi збopи, Мoже бщи внесенa й iнrпa iнфopмaцiя, Щo нa IIoГЛЯД зaзI{aчених осiб с BaжЛиBoIo
лля aкцioнеpiв.

Cтaття 14. Поpядoк oзнaйoMлеIIIIя aкцiонерiв З ДoкyпteнTaп{и' Пoв,яЗаними 3

1.Biд дaти нaДiслaння 
"Jliffi"##T;J*;::n#нI{Я зaгaЛьниx збopiв дo дaтиПpoBrДеI{I{Я ЗaГaJIЬHvlх-збopiв ToBapисTBo Мae IIa'цaTи aкцiонеpaм мoжливiсть oзнaйомитисяз ДoкyМеI{TaМи' неoбхiДними для 

-пpийняття 
piпlень з пиTaнЬ llopяДкy ДеI{IloГo' зaмiсцезнaхo.ЩкенI{яМ ToBapиcTBa y poоoui днi' poбЬuиЙ чac Ta B ДoсTyII}IoМy мiсцi, a B .цеI{ЬпpoBеДеIIIrЯ зaГaЛЬIlих збоpiв - Taкo)к y мiсцi ix пpоведення'

2.У повiдoмленнi Пpо пpo'rДенtlя ЗaгaЛьних збopiB Bкaз}ToTЬся кoI{кpеTIlo BиЗI{aЧеI{емiсце Для ознaйoМЛенt{я (нoмеp кiмнaти' oфiсy тoщo) Ta Iloсa.цoвa oсобa ToBapисTBa?вiДповiДaлЬIla Зa пopЯДoк oзнaйoмлення aкщioнЪpiu . дonу-еIITaМи.
3.oзнaйомЛенI{я aкцiонеpiв З ДoкyмеI{тaми зДiйснIoеTЬсЯ Зa }ъ,{oBи пoвiдoмленняпpaвлiння не пiзнiпrе нiж зa П,яTЬ pобоuиx Днiв Дo 6un'"""o.о oзнaйoмЛентIя. ПpaвлiнняМaс IТpaBo oбмежyвaти сTpoк oзнaйoмлеЕIllя з Дoкy\4еIITaN,Iи ToBapисTBa' uшIе в бyдь-якoмypaзi стpoк oзнaйoмлеI{IIя IIе Мo)ке бyти менIпим 10 poбo.lих днiв З )JaTИ oTpиМal{нЯToBapисTBoм пoвiдoмJIенI{Я пpo нaмip oзнaйoмитисЬ з Дoк}ъ{еIITaМи ToBapисTBa.
B день ПpoBrДеI{нЯ зaгaЛЬних збopiв для oзнaйоМЛrнI{я З Дoкyп(еIITaМи, ПoB,язaIlиМи ЗПopяДкoМ .цеIlниМ не пoтpебyrTЬсЯ нaДal{нЯ aкцioнеpoм до пpaь.riнrrя бyдь-якиХ зa,{B Taпoвiдoмлень.
4.TовapистBo Taкoж I{a BиМoгy aкцiонеpiв IIoBиI{нo HaДaTИ aкцioнеpy iнфopмaцirоПpo BкЛIoЧення йогo дo пepелiкy aкцioнеpiв, щo МaIoTЬ ПpaBo I{a yчaсTЬ y зaгaJTЬ}Iих збopaх.Taкa iнфоpмaцiя нa.цa€TЬся ПpoTягoМ BсЬoГo сTpoкy вiд дaти скЛa.цaI{I{я вiДпoвi.цнoгoпеpелiкy дo зaкiннеIII{Я чaоy ПpoBеДенI{" p...'puцii aкцioнеpiu д* yвaстi y ЗaГuшIЬIlихзбopaх.
5..{o iнфopмaцii (мaтеpiaлiв), щo нa.цaloTЬся

МaIoTЬ пpaвo lra yчaсTЬ y зaГaJIЬIrих збоpaх, ПPИ
вiднoсяться:

.цля oзнaйo]\lЛеI{ня aкцioнеpaм, щo
пiдгoтoвщi до гIpoBrДенIrя збopiв.

- piuний звiт тoвapИcTBa,BисtIoBoк pевiзiйнoТ кoмiсii Пpo.цoсToBipнiсть Дill{иx звiтy;- pекoМендaцiТ l{aГЛя.цoBo!Рuo" щoДo poзпoдiлy пpибyткy, ПoкpиTTя збиткiв;- BисI{oBoк ay.циTopоькoi фipми (ayдитopa) зa pi.rним звiтoм;- дaнi пpo кaнДи.цaтiв дo нaГля.цoBoi paди, пpaвлiння, pевiзiйнoТ кoмiсiТ;- iнфоpмaцiя пpо нaявнiоть aбо вiдсyтнiсть пись'ouoТ,..oди кal{ДиДaTiв нa oбpaнIrя Дoopгaнiв ToBapисTBa;
- ПpoекT змiн тa ДoIIoBI{енЬ, щo BI{oс ЯTЬcЯ Дo сTaTyTy, aбo пpoект нoвоt pедaкцii

сTaTyTy;
- пpoекTи змiн Ta ДoПoBI{енЬ Дo внyтpiпlнiх ДoкyМентiв тoвapиствa, aбо iх пpoекти внoвiй pедaкцiТ;
- IlpoпoЗищiТ нaгляДoвoi paди пpo МoжЛивий poзмip дивiдендiв Зa ПpoсTиМи aкцiями;- iнфopмaцiя, щo BиЗнaчrнa нoрМaTиBIIиN,{и aкTaМII, ЯК oбoв,язковa IIpи poзглядi

ПиTaI{гIя пpo збiльIпеIIIIя сTaTyTнoгo кaпiтaЛy, зoкpеМa пpo вiдпoвiднiсть poзмipy
BЛaсI{oГo кaпiтaлy pозмipy сTaTyTIroгo кaпiтaлy, 

"a"".,i"'uЪикyПЛеI{иХ'IoBapисTBoМaкцiй, вiдпoвiднiсть poзмipy cTaTyTнoгo кaпiiaлy пiсля йoгo збiльIIIеI{IIя BиМoгaМ
ЗaкoIIoДaBсTBa щoДo мiнiмaльнoгo poзмipy сTaTyТIIoгo кaпiталy IIa Мoxflу11у ДaTуpесстpaцiТ змiн дo сTaTyTy ToBapисTBa:

- iнфоpмaцiя, щo BизFIaчеI{a нopМaTиBниМи aкTaМИ) ЯК oбoв,язкoвa Пpи poзглядi
IиTaIII{я Пpo ЗМенIIIеIIня сTaTyTIloгo кaпiтa'тy, зoкpеМa пpo вiдпoвiднiсть poзмipy
сTaTyTI{oГo кaпiтa-шy пiсля йoгo зменrпення poзмipy uup,o.'i чистих aктивiв;



- iнфopмaцiя, щo BиЗI{aЧеIIa нopМaTиBIIиМи aкTaМИ, ЯК oбoв'язкoвa IIpИ pозглядi
IIиTaнЬ IIpo кoнсoЛiдaцiro тa дpoблення aкцiй;

- ПpoгIoЗицii щoдо yМoB poЗМiщення aкцiй .цoДaTкoвoГo BиПyскy, зoкpеМa yМoBи' Зa
якиMи бyдyть yкЛaДaTисЬ yГo.ци кyпiвлi-пpo.цaяry aкцiй;

- oбгpyнTyBaння неoбхiднoстi Bикyпy ToBapисTBoМ aкцiй BЛaсIIoГo BиIIycкy;
пpoпозицii щoдo IlopяДкy викyПy' щo BкJIIoчaс МaксиМaJTЬнy кiлькiсть aкцiй, щo
Bик).tIoByIоTЬся; сTpoк Bикyпy; цiнy викyпy (aбo Пopядoк ii пpизнaнення); дii
ToBapисTBa щoДo BикyПлеIIих aкцiй; ПopяДок BикyПy aкцiй (пpoпоpцiйний aбo у
I]еBниx aкцiонеpiв);

- iнфopмaцiя пpo кiлькiсть тa o/o aкцiй, щo ЗirлиIIIaTЬся y oбiгy пiсля зДiйснення
BикyПy aкцiй;

- iнфоpмaцiя пpо нaявнiсть y ToBapисTBa нa Мo)кЛиBy .цaTy BикyIIy зoбов'язaнЬ щo.цo
oбoв'язковoгo BикyIIy aкцiй, Пpo сTaII ПЛaToсПpoмoжнoстi ToBapисTBa I{a ДaTy
пpийняття pirпення Пpo Bик}.тI aкцiй тa aнaлiз оTaIIy ПЛaTocпpoмoжнoстi пiсля
Мo)кЛиBoгo здiйсненI{я Bикyпy BЛacI{их aкцiй, пpo вiдпoвiднiсть poзмipy BЛaсIIoгo
кaпiтa;ry ToBapисTBa сyмi йогo сTaTyTIIoГo кaпiтa-пy, pеЗrpBlloГo nu.,i'*y;

- IIpoекT цивiльнo-пpaBoBих yГoД, щo ПpoПoIIyсTЬся .цo yкЛaДaIIIIя З ЧЛеIIaМи
I{aГЛя.цoBoi paди;

- IlpoПoзицiТ щoдо пopяДкy тa стpокiв лiквiдaцii TotsapисTBa;
- IIpoекT лiквiдaцiйногo бaлaноy;
- ПpoекT ДoгoBopy пpo зЛиTTя;
- ПpoекT ДoГoBopy пpo ПpиrДIIaIIня;
- IIpoекT IIЛaIry пoдiлy ТoBapисTBa;
- ПpoеКТ ПЛaнy BиДiЛy;
- ПpoекT ПЛal{y IIеpеTBoprнIIя ToBapисTBa;
- IIpoекT ПеpеДaBaЛЬнoГo aкTy;
- гIporкT pозподiльuoгo бaлaноy;
. ПpoекT Кoдексy кoprropaTиBl{oГo yпpaвлiння;
- ПрoекT ДoгoBopy мilк тoвapисTBoМ Ta .цеIIoзиTapIIoтo yсTaIIoBoIо пpо здiйснення

фyнкцiй pесстpaцiйнoТ кoмiсiТ;
- IIpoекT знaчнoГo ПpaBoчиIIy, piпreння IIpo yклaДенIIЯ якoГo BиIIоситЬся нa poзгЛяД

зaгaJIЬIiих . збоpiв a Taкoж iнфopмaцiя щoДo сTaTyсy цЬoгo IIpaBoчиIIy ДЛЯ
кoнТpaгенТa зa циM ДoгoBopoМ; IIalIBIIoсTi y кoнтpaгrнTa зa ДoГoBopoМ ЗГoДи нa йoгo
yкЛaДaнI{я вiДповiДнoГo opгally кoIITpaгенТa;

- iнфоpмaцiя пpo oсoбy, щo Мaс зaiнтеpесoвaнiсть y BчиI{енIli пpaвонинy, pirпення
пpo yкЛaДеI{Ilя якoгo BI{еоеI{0 .цo ПopЯДy ДеI{IIoгo; IIpoекT TaкoГo ПpaBoЧиI{y;

- IIPоекTи pitпень зaГaЛьI{их збоpiв aкцioнеpiв З IIиTaI{Ь' BIIесеIIих Дo ПopЯДкy ДrIII{oГo.
Зaзнaчений пеpелiк не е BичеpIII{иM. Bихoдя.rи зi змiстy ПoрЯДкy Дrl{I{oгo ЗaгaJIЬI{их

збоpiв нaГЛя.цoBolo paДolo aбo aкЦioнеpaми' якi окликaroTЬ Тa ПpoBo.цЯTЬ зaгaльнi збopи
aкцioнеpiв ) BИтнaЧarTЬся кoIIкpетний пеpелiк iнфopмaцii тa дoк1ъ,rентiв, щo нaДaIоTЬcЯ ДIIЯ
oзнaйoмлення aкцioнеpaМ.

PoзДIЛ 5. ПoPяДoк СкЛикAIII{я ПoЗAЧЕPгoBих ЗБOPIB

Cтaття 15. ПодaнIIя BиMoги Пpo скЛикaння ПoзaчrргoBих збоpiв
1.Позaнеpгoвi зaгaльнi збopи aкцioнеpiв пpoBoДЯTЬcЯ Ha BиМoГy oсiб, визнaнеIIих y

чaстинi l стaттi 7 цьогo Пoлoiкення.
2.Bимoгa Пpo скЛикaнIIЯ ПoЗaчерГoBиХ зaгaЛьI{их збоpiв aкцiонеpiв

письмoвiй фopмi гoлoвi пpaвлiння ToBapисTBa IIa aДpесy зa Мiсцезнu"oДu.."Ъ''
У вимoзi пoвиннi бyти зaзнauенi:

ПoДarTЬся B

ToBaрисTBa.
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- BизI{aЧеI{I{я oрГal{} ТoBaрис'IBa aбo ПpiЗBищ (нaйменyвaння) aкцioнеpiв' якi
BI{МaГaIoTЬ скЛикaння П o З aЧеpГoBиx ЗaгaЛЬIlиx збopiв ,

- пiДстaвI4 ДI1Я скЛикaнIUl ПoзaчеpГoBих збopiв;
- BиЗI{aЧеI{IIяПopядкy.цеIII{oГo збopiв;
- ДTd,I{a якy BимaГaсTЬся I]poBе,ценI{я зaГaJIЬIIиx збoрiв;
- мiсце ПpoBеДеIII{я збopiвl
- пеpелiк дoкyментiB' Щo пoвиннi 6ути нaдaнi .цля oзнaйoмлення aкцioнеpaМ .цo

ПoчaTкy Ilpoве.цrння збopiв'
Якщo BиМoГa IIpo скЛикaнI{я ПoЗaчеpгoBих збоpiв IIaIIpaвJUIеться aкцiol{еpaMи, To

ДoДaTкoBo Boнa ПoBиннa мiстити iнфopмaцiro пpo всix влaсникiв aкцiй, якi вимaгaroть

скЛикaIIня цих збоpiв iз зaзнaченням кiлькoстi тa типy aкцiй, якиМи Bo}Iи BoЛoДirоть. Taкa

BиМoгa IIoBинI{a бyти пiдпиоaнa всiмa циМи aкцioнеpaми.
Taкa вимoгa Мo}кr бyти вiд iменi aкцioнеpiв пiДписaнa oсoбoro, що дiс вiд iх iменi зa

ДoрyчеI{ilЯм. B цьомy paзi Дo зaзIlaЧенoi вимoги IIoBиннa бyти дoдaнa нa'TежI{иМ ЧинoМ

oфopмленa довipенiстЬ I{a IIpе.цсTaBI{ицTBo зазI{aчеI{иx iнтеpесiв aкцioнеpiв, aбo

нoтapiaльнo зaсвiдvенa кoпiя тaкoi дoвipеноотi.
Якщo Taкa BиМoгa IIo.цaеTЬся гoлoвi пpaвлiння безпocеpедIlЬo IпляxoМ ЗBеpI{еIIIIя Дo

IlЬoгo Taкoгo IТpеДсTaBIIикa' нzUIежIIиМ чиIIoМ oфopмленa дoвipенiстЬ Мо)ке буттт нaдaнa для
oГ-rlЯ.цy голoвi пpaвлiння. B тaкомy BиIIaДкy fi нoтapia.пьнo зaсвiдченa кoпiя tIе BиМaгaсTЬся,

a ГoлoBa пpaвлiння Мar сaМoстiйнo зpобити кoпiro iз нaДaнoгo opигiнaлy лoвipеностi з

ПpoсTaBляI{I{яМ нa цiй кoпiТ нaписy <Згiднo з opигiнa.пoМ)) Ta зaовiдuити зaзнaчений пiДпио

ПеЧaTкolo ToвapисTBa.

Стaття 16. ЗaдoвоЛеIIlIя Bиlltoги' вiДмовa B зaДoBoЛrннi вимогI{ Ta IIеПpийняття
piшення Пpo скЛикaIIIIя Пoзaчrргoвиx збоpiв нaгЛяДoBoro paДoro

1.Bимогa Пpo скЛикaння пoЗaчеpгoBих збоpiв негaйнo Пеpе.цaсTЬся гoЛoBolo

пpaвлiння ToBapисTBa нaгля.цoвiй paдi, якa ПpoTЯгoI\4 10 днiв З ДarИ oTpиМa}IнЯ ToBapисTBoМ

зaЯ13И I{a сBo€Мy зaсi.цaннi пpиймaс piIпення Пpo скликaння збopiв aбo пpо вiдмoвy y ix
скликaннi.

2.Pirшення пpo вiдмoBy y скЛикaннi ПoЗaЧеpгoBих ЗaГaJIЬних збopiв aкцioнеpiв

ToBapисTBa Мoже бyти пpийI{яTo ЛиIпе y paзi:
o якщo aкцiонеpи I{a .цaтy ПoДaнI{Я BиМoги IIе с BЛaсI{икaМи 10 тa бiльrпе

вiДсoткiв IIpoсTиx aкцiй ToBapисTBa;

. Якщo y вимoзi IIе BизIIaченi: opгaн aбo пpiзвищa (нaйменyвaння) aкцioнеpiв,

щo BиМaгaIoTЬ скЛикaння збopiв; пiДстaви ДЛя скЛикaння збopiв; поpядoк

денний збopiв.
3.Bизнaчення кiлькoстi aкцiй, щo I{aЛея{aTь aкцioнеpaм (aкцioнеpy), шo BиМaгaIoTЬ

сLlикaI{IIя пoзaЧrpГoBих ЗaгaJIЬIIих збopiв, з.цiйснroeтЬcЯ Ha.цaTy нaДxo.ц}кеIlIIя цiеi вимoги

.]o ТoBapиcTBa.
4.Pirпення IIpo окликaння aбo

нaПpaBляeться iнiцiaTopy iх скликaння
нaГЛJ{.цoBoIo paДoЮ.

5.Biдмoвa y скЛикal{нi збopiв ПoBиIIнa бyти мoтиBoBaI{a.

6.Haгля.цовapaДal{е Мaс IIpaBa BнoсиTи змiни Дo ПopяДкy.цеIIHoГo зaгaJIЬIIиx збopiв,

щo мiститЬс,Я У вимoзi IIpo скЛикaHHЯ IIoЗaЧеpгoBих збоpiв, кpiм BкЛ}oчrllня Дo llopЯДкy

.].еHнoГo IIoBиx ПиTaHЬ aбо пpoектiв pirпень.

7.Позaвеpговi зaгaльнi збopи aкцioнеpiв МzlloТЬ бyти пpoведенi пpoтягoм 45 Днiв з

.]aTи нa,цxo.цxtеIll{я BиМoги пpo ix скЛикaI{I{я гoловi пpaвлiння ToBapисTBa.

8.Якщo l{aгЛя.цoBa paДa не пpийнялa piIпення пpo cкЛикaIIIIя збоpiв, тo тaкi

aкцioнеpи Moх(yTЬ сaмoстiйнo скЛикaTи зaзнaченi ПoзaчеpгoBi зaгaльнi збopи.

Пpo вiдмовy y скликaннi зaГaЛЬIlиx збopiв
IIрoTяГoМ 3 днiв З ДIIя пpийняття pitпення
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Е{е пpийняTTЯrv pitпення нaГшl.цoBoто paДoIo Пpo скЛикaH}Iя збopiв I{a BиМoгy
aкцioнеpiв BBa)кa€TЬся бездiя-lьнiсть нaглядoвoi paди щoДo рoзГля.цy тaкoТ BиМoги.

9.Biдмoвa y скликaннi ЗaГaJIЬIIиx збopiв aкцioнеpiв, Щo пpиftнятa piIпенням
I{aГЛя.цoBoi paди Ta I{aПpaBJеI{a ЗajIBIIикy, не е пiдстaвolo .цЛя скЛикaI{I{я Taкиx збopiв
aкцiонеpaми.

10.Скликaння ПoзaЧepГoвих зaГaЛЬItиХ збоpiв нaгля.цoвolo paДolo нa BиMoгy
aкцiонеpiв, з iнiшим ПopяДкoМ .ценниМ aбo нa iнrшy дaтy, нiж зaзI{aЧеIlo y вимозi'
poзгЛяДa€TЬcя Як не пpийнятгя piIпення I{aгJUIДoBoIo рaДolo зa BиМoГolo aкцiонеpiв.

1 1.Hе BBaжa€TЬся непpийняTTяМ pirпення Пpo скЛикaI{}Iя ПoзaЧеpГoBих зaГa'.lЬI{иx
збopiв IIaГЛя.цoBoIo pa.цolo' якщo BoI{a скЛикaлa тaкi збopи з ПopЯДкoМ .цеI{ниМ, BизIIaЧениМ

, вимoзi aкцiонеpiв' o.ц}Iaк нa пiзнirпy.цaTy, якЩo скЛикaI{IIя цих збopiв HaДatу, Bкaзal{y
*;lцioнеpoм' сПpичиI{иTь Пop}TIIrння стpoкiв пoвiДoмлення aкцioнеpiв пpo скЛикaн}Iя цих
збоpiв.

12.Якщo l{aГЛЯДoBa paДa 

',XkIЛИлaсь 

вiД poзГЛЯДy BиМoГи aкцiонеpiв (aкцioнеpa), що
сyкyrii{o r BЛaсI{икaми 10 i бiльrпе пpoсTиx aкцiй ToBapисTBa, oсoбa' щo зДiйснlоr облiк
ПpaB BЛaснoстi нa aкцii тoвapисTBa yкJla.цae з TaкиМи oсoбaми yгoДy Пpo lia.цaнI{я ПoсЛyг з
poЗсилки пoвiдoмлень всiм aкцioнеpaм пpo cкЛикaHHя ПoзaЧеpГoBих зaгaЛЬIIиx збopiв.

oбoв'язoк здiйснити ЗaГaЛЬI{е пoвi.цoмлення Пpo скЛикaIIIIя циx збopiв
Пoьla.]aсTЬся Ha цих aкцioнеpiв.

13.У випaдкy скЛикaIIIIя lIoзaчrpгoвиx зaГaЛЬI{их збopiв aкцiонеpiв Зa BЛaснoЮ
iнiцiaтивorо I{aгJUIДoBo\paди в paзi вlт6уття з Ii склaдy бy.Ць-якогo lшIенa' нaсTaI{IIя oбстaвин
шIo З}мoBЛIoIoTЬ необхiднiсть пpийняти pitшення пpo ДoсTрoкoве ПpиПиIIеI{I{я IIoBнoBDI{еIIЬ

ч--lенiв l{aГЛяДoBo\ paди тa oбpaння I{oBиХ .lленiв, тaкi збоpи пoвиннi бyти скликaнi
ПрoTЯГoМ TpЬox мiсяцiв з .цIlЯ BиникIIе}II{Я тaкoi пoдii.

14.B paзi скЛикaнI{я IIoЗaчеpГoBих ЗaГaЛЬниx збopiв I{a BиMoГy oсiб, що визнa.reнi y
чaстинi 1 стaттi 7 цьoгo Пoлoження' нaГлядoaa paДa IIе Мaс IIpaBa змiнroвaти ПopяДoк
:-енний, щo BиЗIIaчeний у вимoзi, o.цнaк Mae IIpaBo .цoПoBII}oBaTи цей IТopяДoк Денний
ПиTaIIняМи Ta I{oBиМи IIpoекTaМи pirшень.

Cтaття 17. CкликaIIIIя Пoзaчrргoвих збopiв з письN|oBим повiдoМлrнIIя}I
aкцioнеpiв зa 15 днiв.цo.ЦaTи Тх пpoведeння

1.Якщo цЬoгo BиМaГaЮTЬ iнтеpеси ToBapисTBa, I{aГЛя.цoBapaДa Мaс ПpaBo лpийняти
piпrення пpo скЛикaIII{я ПoЗaЧеpгoBих зaгfu'IЬниx збopiB з IIисЬМoBиM пoвiДoмленням
aкцiонеpiв IIIЛ,IxoМ I{aIIpaBЛе}Iня ilpoсTиМи IIoIIIToBиMи ЛисTaМи повiдомлення Пpo

IlpoBеДrIIнЯ ПoзaчеpГoBиx Зaгa!'Iьних збоpiB Ta Пopя.цок .ценний не пiзнiIпе нiж зa 15 днiв дo
Дaти ii ПpoBе.ценIrя з пoзбaBЛrI{I{ЯM aкцioнеpiв ПpaBa BIIocиTи пpoпозицii дo пopядкy
ДеI{I{oгo' Пpo щo IIoBиIIIIo бyти зaзнavеI{o B пoвiдoмленнi пpo скЛикaIIнЯ збopiв.

2.B тaкомy paзi зa вiдсyтнoстi квop1ъly ПoЗaчеpгoBих ЗaгaЛЬI{их збopiв повтоpнi

"aгaльнi збopи IIе IIpoBoДяTЬсЯ.
3.Якщo .цo гIopяДкy .ц9I{I{oГo пoзaЧеpгoBих зaгaЛЬI{иx збоpiв BI{есенo ПиTaннЯ пpo

oбpaння членiв IIaгЛЯДoBoi pa'Ци, To зaгaJIЬI{i збopи Irе Мo)кyTЬ бyти скликaнi y тepмiн
BизIiaЧеIIиiт'у 'lacтинi 1 цiсi отaттi.

4.Якщo I{aгЛяДoBoIo Paдorо пpийнятo piIпення IIpo скликaI{I{я IIoзaЧеpгoBих
зaГaJIЬI{их збоpiв aкцiонеpiв з пoвiДoмлeнI{яМ aкцioнеpiв зa 15 днiв Дo ДIIя iх пpоведення,
To .цЛя зaбезпеченIIя ПpaB aкцioнеpiв lra yraсTЬ У циx збоpaх' IIaГЛя.цoBa paДa ПoвиIIнa
негaйнo пiсля пpийнятгя I{еIo TaкoГo pitшення ЗBеpI{yTисЬ До вi.цпoвiдноТ депозитapнoi
yсTaI{oBи З BиМoГoIо HaДaTИ пеpелiк влaсникiв aкцiй ToBapисTBa тa зДiйснити пoвiДомЛrllня
aкцioнеpiв y BсTaнoBЛrI{oМy чинI{иМ зaкoнo.цaBсTBoM ПopяДкy.

5.!aтa ПpoBrДrIIня Циx збоpiв BизнaчaеTЬся I{aгЛя.цoBoIo pa.цoЮ.
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Стaття l8. ПiдгoтoBкa Дol.T ментiв, ПoB'язaних З ПopяДкolrl ДеIIIIиN{ збopiв тa
IIaДaIIIIя ik для ознaйoмлення aкцiolrеpaп{

1.Якщo I{aГЛя.цoBa paдa лpиЙнялa piшеIII{я Пpo cкЛикaнIIя ПoзaЧеpгoBих зaгaлЬIIих
збopiв нa BиМoгy aкцioнеpiв (aкuioнеpa), щo сyкyПнo с BЛacIIикaМи 10 i бiльrпе ПpoсTих
aкцiй ТoBapисTBa, то aкцiollеpи ПoBиннi пiДготyBaTи Ta IIеprДaTи I{aгJUI.цoвiй paдi для
Пo.цaЛЬIПoГо oзнaйoмЛеIlI{я aкцioнеpaми, всi неoбхiднi Дoк}ъ,{rнTи, щo пoB'язaнi з ПopяДкoМ
.ценниМ.

2.Якщo BиГoToBЛеIIIIя Тaких .Цoкyп,lентiв вiдпoвiднo .цo ЗaкoIIoДaBсTBa' сTaTyTy
ToBapиcTBa Ta цЬoгo ПoложеннЯ, ПoкЛaДaсTЬсЯ нa iншrиx oсiб, нaгляДoBa paДa I{a BиМoГy
iнiцiaтopiв скЛикaнIIя збopiв y .цеtIЬ пoвiдoмлення всix aкцioнеpiв IIpo скликaння збоpiв
ПoBиннa пoвiдoмити Taких oсiб (вiдпoвiднi opгaни тoвapиствa) Пpo неoбxiднiсть
BиГoToBЛrI{ня Ta нaДaння нaгля.цoвiй paдi не пiзнiIпе Bcтa}IoBЛеноi неro дaти зaзнauенi
.цoк}ъ4енTи.

3.oсoби, aбo opгaн ToBapисTBa, нa BиМoГy яких liilгЛяДoBa pa'цa скЛикaЛa пoзa.rеpгoвi
збopи, пoвиннi не пiзнiIше теpмiнy, BизнaченoГo I{aГЛЯ.цoBoIo pa.цoТo в pirпеннi Пpo
скликaння збоpiв, I{aДaTи \й для Пo.цaЛЬIIIoГo oзнaйoмЛенIIя aкцioнеpiв, ПpoекTи piшrенi з
IIиTaI{Ь ПopяДкy ДеI{IloГo збoрiв.

PoЗДIЛ б. IIoPяДoк IIPOBЕДЕ}IHя ЗБOPIB

Cтaття 19. Пopядокyнaстiy зборaх
1.Учaсть y зaГaлЬних збopaх МaIoTЬ ПpaBo пpиймaти осoби, якi вклroченi дo пеpелiку

aкцiонеpiв Ha ДuTу, щo BиЗI{aчarTьcЯ IIaгЛя.цoBoIo paДolo ToBapисТBa.
2.Тaке ПpaBo pеaлiзyеться aкцioнеpом aбо особистo aбo uеpез сBoГo ПpеДсTaBIIикa.
3.ПpедстaвIlикoМ aкцioнеpa нa збopaх Мo)ке бyти фiзи.rнa oсoбa aбo yповнoBa)кеIIa

oсoбa IоpиДичIroТ oсoби.
ПoсaДoвi осoби opгaнiв ToBapисTBa тa ik aфiлiйовaнi oсoби IIе Мo)кyTь бути

tIpеДсTaBIrикaМи iнIпих aкцioнеpiв ToBapисTBa нa зaгaJIЬIIиx збopax.
Повнoвaх<еI{I{я Зa TaкиМи дoвipеностяМи I{е e чиI{IlиМи.
4.!oвipенiсTЬ I{a }П{aсTЬ y зaгfuTЬIJих збopaх aкцioнеpiв Мo)кr бyти посвi.цченa

ГoЛoBolo пpaвлiння ToBapисTBa, збеpiгauем aбo ДеIIoзиTapiсм, нoтapiyсoм, aбо iнrпими
oсобaми згiднo Дo чиI{нoГo ЗaкoI{oДaBсTBa.

5.ПpедстaвHик Moже бyти пpизнaчений постiйнo aбo нaпевний сTpoк.
6.Aкцiонеp Мaс IIpaBo У бyдь-який МoMеI{T зaмiнити сBoГo llpеДcTaBникa'

пoвiдoмивrпи Пpo це пpaвлiння Тa скaсyBaBIIIи дoвipенiсть в ycТalIoвnеI{oМy
зaкoнoДaBсTBoМ ПopяДкy. Aкцioнеp Мo)Itе y бyль-якиiл чac сarrлoстiйно пpийняти 1п{acTЬ y
зaгaЛЬних збopaх, скaсyBaBIПи B yсTaнoBЛеI{oМy ПopяДкy дoвipенiсть. Biдмoвa вiд
ЗaзHaЧенoГo ПpaBa с нiкчемнoю.

7.Aкцioнеp Мar ПpaBo Hatr\aTИ дoвipенiстЬ нa Пpaвo y.raстi Ta гoЛoсyBaнIIя нa
зaГaЛЬIlих збоpaх декiлькoм свoiм ПpеДсTaBникaМ'

8.oбмежeнIrя IIpaBa aкцioнеpa I{a yЧaсTЬ y ЗaгaЛЬIIих збopaх Ta гoлoсyBaнI{я
BgTaI{oBЛIoсTЬся Зaкol{oМ.
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Cтaття 20. Поpядoк гoЛoсyBaIIIIя
l.ГoлoсyвaнIlЯ З ПиТaliЬ ПopяДкy ДеЕIlloгo

бюлетенiв ДЛя ГoЛoсYBaнIlя.
ПpoBoДиTЬcя T1Льки З BикopисTaнняМ

2.БюлетенЬ ДЛя гoЛoсyBaнIш ПoBинell мiстити:
пoBнr нaйменyвaння ToBapисTBa Ta йогo мiсцезнaxo,цженIlя;
дaтy' мiсце i чaс ПpoBеДrlrня зaГaJIЬIlих збopiв;
пpiзвище, iм'я Тa пo бaтьковi aкцiонеpa;
кiлькiсть aкцiй (гoлосiв), Щo нa!.lежaТЬ aкцioнеpy; Ilpи цЬoМy, якщo TaкиМ
бroлетенем ДIIЯ ГoЛoсyBaнI{я здiйонroсTься гoЛoсyBallня зa дBoМa Ta бiльIпе
ПиTaIII{яМи IlopяДкy ДrнIloГo збоpiв тa кiлькiсть гoлoсiв, Я|<LINIИ Мo}кr ГoЛoсy3aTи
oоoбa, щo Мaс ПpaBo I{a yЧaсTЬ y збopax aкцiонеpiв, зa piзнимИ тIvffa:н:нЯМи ПopяДкy
.ценнoгo зaГaЛЬних збopiв не спiвпaдae' B TaкoМy бroлетенi для гoлoсyBaIIIIя пoBинI{a
бyти вкaзaнa кiлькiсть гoлoсiв, якиМи Мo)ке ГoЛoсyBaTи осoбa, щo Мar ПpaBo IIa
yчaсTЬ y зaГaЛЬних збopaх aкцioнepiв, Зa кo)кI{иМ ПиTaI{I{яМ IlopяДкy ДеIiIIoгo збоpiв;
IIиTaння, BиIIесеFIе Ha гoЛoсyB aIJIJЯi
IIpoекT piпrень З ПиTaIII{я ПopяДкy ДеI{I{oГo (iм'я кoжнoгo кal{ДиДaтa), гoлoсyBaI{I{я
зa якиМ зДiйснтоетЬся циМ бтолетенем;
вapiaнти гoЛocyBaннЯ Зa кo)кrн ПpoекT pirпення, щo виparltенi y фоpмyлrовaнI{Ях:
<Зa>, <Пpoти>, <<УтpиМaBся);
зaсTrpе)кеIIHя IIpo Tе, щo бrолетень мaе бути лiдпиcaний aкцiонеpoм aбo йoгo
ПpеДсTaBникoМ, i в pазi вiдоyтнoстi тaкoгo пiдписy BBa)кaсTься недiйсним;
IIoЛr.цЛя ПpoсTaBлеIIня пiдписy aкцioнеpa aбo йогo пpеДс,.aBl{икa;
в paзi, якщo бrолетень пiДписaний ПpеДсTaBIIикoМ aкцioнеpa Дo.цaTкoBo
BиЗнaчaIoTЬcя:

r' пpiзвище, iМ,я Ta IIo бaтькoвi (пoвне фipмoве нaйменyвaння)
IIprДсTaBIrикa aкцioнеpa;

/ pеквiзити дoвipенoстi нa ГoЛocyBallня ПpеДсТaBникa aкцiонеpa
(нoмеp' якщo тaкrlй е, ДaTa видaai Ta BИЗHaЧeння дoвipитeля),
нa пiдстaвi якoТ вiн дiе;

{ rlocaДa, пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi oсоби, щo пiдписa'тa
бroлетень Для гoЛocy.BaнI{я, якщo тaкиЙ пiдписaний
кеpiвником Iopи.цичIIoi oоoби - aкцioнеpa;

iнIпi вiдoмoотi, якi визнaченi IIaГЛяДoBoIo pa.цoЮ, aбo aкцioнеpaMи, щo скЛикa}oTЬ Ta
IIpoBoДяTЬ зaгaльнi збopи, як oбoв'язкoвi для BI{есенIIя до бrолетенiв.
3.B pазi обpaння членiв бy.Ць-якогo opГaIly ToBapисTBa (нaглядовоТ paди, pевiзiйнoi

кoМlс11) oloлrTенЬ .цля ГoЛoсyBaIIIIя ДoДaTкoBo пoBинeII мiстити нaстyпнi вiдoмoстi пpo
кaндидaтiв, щo Bис}T{Утi дo oбpaння:

1)!ля фiзиuних осiб:
пpiзвище, iМ'я, Пo бaтькoвi кaнДиДaTa;
piк нapoлlкення:
кiлькiсть, типтa/aбo кЛaс II'lЛежIIиx кaн.цидaтy aкцiй;
вiДoмостi пpo oсвiтy (пoвне нaйменyвaIIIIя I{aBчaJ'IЬIIoГo ЗaкЛa.цy, piк зaкiнulнIlя,
спецia'тьнiсть, квaлiфiкaцiя) ;

мiсце poбoти (oсновне тa/aбo зa сyмiоництвoм), Пoсa.ци'
зaгa:rьний стaж poбoти;
iнфopмaцilо Пpo стarк poбoTи пpoTяГoм oстaннix TI, Я.IИ
зaймaнa пoсaдa):
iнфopмaцiЮ IIpo нaявнiсть (вiдсyтнiоть) непoгaтттенoi (не знятoТ) сyдимостi;
iнфopмaцiЮ IIpo нaявнiсть (вiдсyтнiсть) зaбopoни oбiймaти певнi Пoсa.ци тa/aбo
зaймaтись ПeBнo}o Дiяльнiстro :

I

якi oбiймaс кaI{ДиДaT;

pокiв (пеpioд, мiсце poбoти,
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- Дa1i Чи € кaнди.]aТ aфiЛiйoвaнorо oсoбоio aкцioнеpноГo ToBapисTBa' .цo скЛaДy

opГaн\ ЯКoГo вiн обltрaсться:
- пеpе.тiк всiх aкцiонеpiв товapисТBa, щo е aфiлiйовaниМи oсобaми КaвДИДaТa'

- дaнi Пpo нaяBI{iсть iвi:с1тнiсть) письмoвoТ ЗaЯBLlкal{ДиДaTa IIpo зГo.цy нa oбpaння
Чj]енo\l opГari,Y aкЦioнерн..'Гr.r ТОBapИCTBa, Ta пpo нaявнiсть (вiдсyтнiсть) y письмoвiй
зaявi кaнДИДu|aвсiх aбo ЧaсТ]tЕ{I1 вi.loмoстей' BкaЗaI{их y цЬoМy пiдпyнктi.
2) [ля }opи.цичIrих oсiб :

- ПоBI{е нaйменyвaння;
- мiсцезнaхoД)кеI{нЯ:
- кoД СДPПoУ;
- кiлькiсTЬ' ТиП тa laбo клaс Halе,ъ.нIiх кaнДидary aкцiй ToBapисTBa' .цo opгal{y якoГo

обиpaеться кaн.]'Ii.]aT;
. вiДоrtостi про Те. чl{ с кaнДиДaТ aфi.riiroвaнorо осoбorо aкцioнеpноГo ToBapисTBa;

- пеpе.liк зк--l,'l:ерiB ТoBapисTBa! lцo с aфi-liйoвaними oсoбaМи кaнДиДaTa;

- BIl3]]]че..j ].-.1\TIкTol\4 1) uьoгo П\нкТ! Цiсi стaттi Пoлolкення iнфopмaцiя пpo
фi:iiчr'' . :. 1-, (oсiб), якy (якliх1 кaн.ци.цaT lopи.циЧIia oсoбa Мaс нaмip

t
r r-.l . ]l .pе.]сTaBляти своi iнтеpеси в opгaнi aкцioнеpнoГo ToBapисTBa;
,:' -.. ;..тнiсть) письмoвoi зaявtt кaнДиДaTa Irpo згoДy нa oбpaння чЛеIIoM

-l _-.:3ЭHoГo ToBapисТBa: нaявнiсть (вiдсyтнiсть) у письмoвiй зaявi

- _ ::.'.. ,'5о чaстини вiдoмостей. вкaзaних y ЦЬoМy пiдпyнктi.
-: ..3ТeHЬ ПOBиIIеI{ мiститtl вiдoмoстi Пpo oсoбy' щo зaПpoПolryBaлa

*:1-

. -:iB Дo ДaTИ ПpoBеJеF{tIя зaГaЛЬI{иx збopiв, a B paзi скЛикaI{ня

.,', *::.:\ збoрiв aкцioнеpa}Iи - ЦиМи aкцioнrpaМи З ДoTpиMaIII{яМ BиМoГ,

- .] цiсТ сTaTТi. Фоpмa Ta TексT бюлетеня ДЛя гoЛoсyBaII}Iя З ПиТa}IЬ

l .] -::.З ТoBapисTBa ЗaTBерДxtyсТЬся I{aГJIяДoBoIo paДolo не пiзнiЦI нiж зa 4
;: ':-:l .збopiв.
'. :.Bеpд)кrння бIoЛеТеI{я' BиЗI{aченoi y чaстинi 4 цiсТ стaттi, Ta Дo

: : . i lбopiв, aкцiонеpи Мo)КyTЬ oзнaйoмитись з фopмoro Ta TrксToМ
. .;- ::.l.tf,]ЖеIIIlяМ ToBapисТBa y poбоui днi, poбо.rий чac Ta B ДoсTyПIIoМy

.,' *:_. збopи скЛикaloTЬcЯ Ta ПpoBo.цяTЬся aкЦioнrpaМи' To З TексToМ
- 

--. BaHI{я aкцiонеpи МaIoTЬ прaBo oЗнaйoМиTисЬ IIIЛЯх6М пo.цaчi

- :lресy aкЦioнеpiB - iнiцiaтopiв скликaння збopiB, Якa BкaзyсTЬся y
" . .- ,.:iieння цих збоpiв.

: : - ] ТoBapисTBoМ зpaзкa aбo нa l{ЬoМy вiдсутнiй пiДпис aкцioнеpa aбo

. : _.::.l ЗapaхoByloTЬся гoЛoсИ Зa TLII\ДИ IТиTaHI{яМи, Зa ЯК||N1И ГoЛoсyloчиM
: .-iIН З Mo)кЛиBих BapiaнTiB ГoЛoсyBaII}Iя. Бroлетенi, зaпoвненi з

,''. -.' : j.]HoТ BиMoги. BизнaIoTЬся IIеДiйсI{иMи, Ta ГoJIoси Зa ПиTaнI{яМи, Якi B

, : :::\oB}.IoTЬся.
. * ]Ю,цеTенЬ .цЛя ГoЛoсyBaIIня МiсTиTЬ ,цекiЛЬкa ПиTaI{Ь' ПocTaBлеI{иx IIa

:,- :..),1aння BищеBкaЗaнoi BиМoГи у вiднorшеннi oднoгo aбo кiлькoх ПиTaнЬ

' :.l:.iaнIIя бтoлетеня Дnя гonoсyBaнI{я неДiйсниМ B цiJIoМy.
: :fедaЧi бrолетеня ПpoГoЛoсyBaBll]ий aкцioнеp Мaс Пpaвo BиМaГaTи BiД

- -.: lHHЯ йoмy зaвipенoТ ГoЛoBo}o niчиЛЬнoi кoмiciТ кoпiТ ПеpeДa}IoГo

-''Baння. Тaкa кoпiЯ ПoBиI1I{a бути нaдaнa aкЦiol{еpy Дo зaкiнЧення

" . ili.]сyMкiв ГoЛoсyBaI{I{я.
' '.ннi зaвipенoТ копiТ бrолеTеня I{е ДoПyскaеTься.. : -xкoДoBy€ ToBapисTBy BИ^ГpaТИ, пoB,язaнi З BигoToBЛеIlняМ кoПiТ

: . j]HI{i ПеprBиЩyBaти фaктиuнo Пoнесrl{их ToBapисTBoM BиTpaT.

П-
trrl

i
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9.ГолoсyвaнНЯ Ha ЗaгaлЬI{их збopax пpoвaДиTЬся зa ПpиHЦиПoМ (oДнa aкЦiя _ o.циII
ГoЛoс)' кpiм пpoве.ценHЯ кyМyЛ,ITиBнoГo ГoЛocyBal{I{я.

10.Пpи oбpaннi членiв кoлегiaльниx opгaнiв (нaглядoвoТ paди, pевiзiйнoТ кoмiсiТ)
ЗaсToсoByrTЬся к}T,{yЛяTиBне ГoЛoсyBal{нЯ.

1 1.ПpинциП кyМyляTиBI{oгo ГoЛoсyBallня ПoJUIГar B IIaсTyПI{oмy: кiлькiсть гoлoсiв,
щo I{aЛе}кaTЬ BJIac}Iикy гoЛoсyloЧих aкцiй. ПoМI{oжyеTЬся I{a кiлькiоть осiб, яких нaJIежиTЬ
oбpaти дo вiдповiднoго opГaнy ToBapисTBa. Pезyльтaт ПoМI{oяtення oзI{aЧar зaгa'TЬнy
кiлькiсть голосiв, якиМи aкцiонеp Мoхtе poзПopяДиTИcЯ Зa BЛaсIIиМ бaжaнням: вiддaти всi
Гoлoси Зa oДнoГo з кaндидaтiв, зa ДBox кaнДи.цaтiв aбо poзпoдiлити ik мiж вciмa
кaнДиДaTaМи в бyдь-якiй пpопopuii.

oбpaними .цo вiДпoвiДногo колегiальногo opгalry BBaжaIоTЬся кaII.циДaTи, якi
нaбpыlи нaйбiльrпy кiлькiсть гoлoсiв поpiвняно з iнrшими кaн.циДaTaМи.

12.Якщo кiлькiсть голосiв, якy aкцiонеp (йогo Пpе.цсTaBI{ик) вiддaв Зa кaIIДиДaTa
(кaндидaтiв), пеpевищyr зaгaJ-Iьнy кiлькiсть голoсiв, якy тaкий aкцioнеp мaс пiд uaс
к}ъ{yJUITиBIIoго ГoЛoсyBaIIIIя, To Гoлoси aкцioнеpa не BpaхoByIоТЬся лiчильнolo кoмiсiсro
пpи пiдpaxyнкy гoлoсiв.

Якщo кiлькiсть голoсiв, якy aкцioнеp (йoгo ПprДcTaBI{ик) вiддaв Зa кaIIДи.цaTa
(кaндидaтiв), с менrпolo зaГaЛЬнoi кiлькостi гoлoсiB' якy тaкий aкцioнеp мaс пiд .raс
к}ъ4yJUITиBIloгo гoЛoсyBaнI{я' тo лiчильноro кoмiоiетo вpaхoByIоTЬся ГoЛoси aкцioнеpa,
вiддaнi зa кaIIДиДaTa (кaндидaтiв).

13.Якщo Зa pеЗyЛЬTaTaМи кyMyЛяTиBI{oГo гoЛoсyBaнI{я щo.цo обpaння членiв
нaГЛяДoвoT paди лiчильнa кoмiсiя aкцiонеpнoгo ToBapиcTBa BсTaнoBиTЬ' щo кiлькiсть
кaндидaтiв y ЧЛеIrи l{aгЛя,цoвo\ paди, Зa яких бyли вiддaнi гoлoси aкцiонеpiв' €' МеI{шIoIo зa
BсTaI{oBЛений кiлькiсний склaд I{aГлJ{ДoвoТ paди, тo piIпення зa pезyЛЬTaTaМи Taкoгo
кyМyJU{TиBIloгo ГoЛoсyBaIIня BBa}кaIoTься непpийнятим, a скЛaд IIaГЛЯДoBoТ paди
несфopмoвaниМ.

Якщo зa pеЗyлЬTaTaNIklкyМyляTиBlloГo ГoJIocyBaIIIIя кiлькiсть кaндидaтiв, якi мoжyть
BBa)кaTисЬ oбpaними Дo cкЛaДy нaгJUIДoBoТ paди, ПеpеBищyr кiлькiсний скЛa.ц ЦЬoгo opГalry
y зв'язкy З TиМ, щo ДBa aбo бiльrпе кaндидaтiв нa6pым piвнy кiлькiсть гoлoсiв, i pезyльтaти
Taкoгo гoЛoсyBal{нЯ IIе,цaIоТЬ ЗМoГи BизI{aчиTи, xTo З Taких кaндидaтiв BBDкaсTЬся oбpaним
.цо склa.цy FIaГЛяДoBoi paди, тo piIпення зa pезyЛЬTa|aNtИ TaкoГo кyМynЯTиBl{oГo гoЛoсyBaIIня
BBaжaeTЬcя непpийняTиМ' a скЛaД I{aгJUIДoBoi paли - несфopмoBaIIиМ.

Пpи кyмy.тlяTиBlroМy ГoлoсyBallнi члени нaглядoвoi paДи Bвa)кaIoTЬся oбpaними дo if
cкЛa.цy' a I{aГJUIДoBa paДa BBaжaeTься сфopмoвaнolo - BикЛIoЧ}Io зa }ъdoBи обpaння ПoBнoГo
кiлькiснoгo сIсцaд}. i{aГЛяДoBoТ paди.

14. Прaви.ra. Bизнaченi y uaстинi 13 цiсТ стaттi ЗaсTocoB},IoTЬся Taкoхt пpи обpaннi
членiв pевiзiйноi кorriсii.

Cтaття 21. Poбoчi oргaни зaгaЛьIIих збоpiв
1.Poбoчlrrrrr oрГaнaМи зaгaЛЬIIих збоpiв с:
- Гo.IоBa збoрiв:
- секреТap збoрiв:
- pеС u-фaЦiiiнa кorriсiя:
- .ri.пt.lьнa кtlrtiсiя.
- пpезiшiя.
].Го.rовrс нa ЗaГа--IЬних збоpaх aкцiонеpiв гoЛoBa IIaгЛЯДoBo\ paди, aбо iнпrий член

I{aГJя.]oBo1 рa.Ii. BItЗнaЧений неrо.
Якlшt. . o.-lt-lB& Тa ЧЛеIIи llaГЛяДoBoТ paди вiдсyтнi нa збopaх, aбo вi.цмoBиЛисЬ

Гo-lloB\ъatr]ня Е3 ijliх. зaгa,тьнi збоpи сaмoстiйнo ПpиЗнaчa}oTЬ гoЛoвy збоpiв.

a

B1Д
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aкцioнеpaМvl, ЯКi вiДпoвi.цнo .цo
ЗбopaХ aкцioнеp, який ПpийнЯB
пpo ix сКЛикaннЯ пpиймa,roсь

:'' сl-lикaннЯ цих Збopiв, a якщo piпrення, .i:.ligцgpaМи - oДиII З I{их Зa iх згoДoro.. - вa збopiв:. _ ] : ':i-]с веДеI{IIя збopiв y вiдповiднoстi iз зaт- .:. .ТIОс лo'p"'u',," pЬ.,u'..,тy poбoти.uffi*""иМ 
ПopяДкoм ДеIIниМ збopiв;

- ].. ' -iЧ\ € свorчaсI]y noЪ'u"o"кy вiдпoвiд}Iих ПиTaIIЬ I{a ГoЛoсyвaннЯ;. . : -:-- ..1oBo yчaсI{икaM збopiв:. :. ..:.tBo з.viнити неpговiсть вистyпiв З oГoЛoшеHHяM MoTиBiв такиx змiн;. 'l.:-. .!aBo пoПеpеДиTи ДoпoвiДaчa Ta Пеpеpвaти йoго дoпoвiдь y paЗi пopylпенIiя l{и]vt]':'... :].f СHТ1 рoбoти збopiв;. r, . :..lir.l}О€ .]oТриl{aння пopяДкy в хoдi II,.BеДеIII{я збopiв;. . .:*i1..' { -l[-\fОкo.-r збopiв.

...........i.:.;:--. :кшiонеpiв (iх пpедстaвникiв) здiйснrос pеестpaцiйнa кoмiсiя , ЯКa
:!.-....-.:]:..tr...{l.: 

_.].3oЮ 
рaДolo, a в paзi скликaнIIя noзaчеpГoBих ЗaгaЛьниx збоpiв

-i Р.. . щ.#;;..:'T;'iiii:ii_yъ::-HH 
]lЩЬЪ ;; 

t 

"iдстaвi пеpелiкy
iЦ:]ъ:'":";"i,1] ]'ff;;;:.Ъ-u y.,u.'Ь y ЗaгaЛьних збopax, .n,uo""o.o B IlopяДкy'
кiлькостi .ono.i" Кou{rНt-r^ О u^uio'.#o 

ДепoзиTapнy сисTеМy Укpaiни, iз ЗaзнaчеIII{яМ

. 6.Pеестрauiliнa Кtlr{i,--iЯ .'uЁ npu,o вiдмoвити B pессTpaцiТ aкцioнеpy ЛиIпе в paзi
;HЖ :ii'"ж:H ::.;ff ; : ] жT;'J 

Ь - *. "i;; "uou.,u йомy IIp aB o yu aстi y . u.u,"n""
7.Пеpелiк. aкпioнеpiв, якi заpеесTpyвaJIисЬ для y.laстi y ЗaгaлЬних збopaх, пiДписyс

;:жxi;ffiH:"-*.:Ц;l1, " "'i oaipa.';;;-й;;тorо бiльrпi.,. .o,o.iв iТ vленiв дo
8.Пoвнoвс

з б еp i гavy 
"u; ;:Т;#"o'L..;;#o1H; ;" T;::-,. Ъ.j":H:::x oTi#Al, #:i"ffiH1. :I]реДсTaBIIик збеpiгava aбo депo.,'op,..

9.Pеестpaцiйнa кoмiсiя здiйснrос нaстyпнi фyнкцiТ:- пеpевip". 
}З1."чеIII{Я Ta pе€сTpyr oсiо, яn, беpyть yчaсTЬ y збopaх;- здiйснrое oблiк цoвipеност 

"ru,uiiou""- ;;;;; Пpa' y peестpaцiйнiй вiдoмoстi;- нa.Цar бюлетeнi ДЛЯ гoЛoсyBaIIIlя з пиTaI{ЬiнфopмaцiIо Ta МaTерl*,' 
"""''зaнi з 'p";;;;;#,;Ё;i", 

ДенIIoгo, a Taкoж iншry
- pе€сТpyе ви.цaнi бroлетенi;. BиЗIIaчaс кBopyМ збoрiв;
- poЗ,яснIo€ IIиTaIIEЯ, пoB'ЯЗaнi з pеестpaцiеrо aкцioнеpiв;

;'1r#жТ";x,.ffi.,.uiл'ou' y pессTpaЦii aкцioнеpiB Ta BиДaс ix oсoбaм, яким
- oфopмлтoс

- iя:"''ffi$}T;J#"Тlх .lrжJHffi i:'Ь кBopyМy;

l'.Пpо-"if-1Щii,;1}xТ#I.,ry"fi :;H'т;ТJ.'.Т;ffi :;"ff'Т,x'":;:;}".
r#x"ilжJ"".fl-""i];il1пiдписyет"." .o,"o"o. p.".фцiйнoi *Ь'i.ii'u BиДaсTЬся oсoбi,

1 l.Пepелiк aкцioнеpiв, якi зapeесTpyвa.TисЬ для унacтi y зaГaЛЬI{их збopax, тa всiMoTивoBaI{i вiдмови B pе€сTpaцii кoнкpетних oсiб.ЦoлyЧaloTЬсЯ Дo пpoToкoлy збopiв.l2.Aкцioнеpи (aкцioнеp), якi н a ДaТУ .й;;; пеpелiкy aкцioнеpiв, якi мarотьпpaBo нa yчaсTЬ y ЗaГaJIЬIIиx збopaх, сyкyпIro с BЛaсI{икaМи 10 i бiльrпе вiдсоткiв ПpoсTиХaкцiй, a Taкoт( Haцioнaль"u oЬ'l.i" з цiнних .,un.piu тa фoндoвoГo риI{кy МoжyTЬ
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-]-;..l.з..;.к1B .].lll нaГЛяДy Зa pессTpaцiсro aкцioнеpiB, ПpoBеДеIlняМ' . 
--, j:..1Я\{ тa пi:биттям пiдсyмкiв.

_ j-l;:.:-i .:.кii\ пpе.]сТaBникiв тoвapисTBo пoвiдoмля€TЬсЯ IIисЬМoBo Дo

яЗкlB с IIеЗil"Ле}кIIиМ.

--. . j' ' '.,{;:.. зэкiнчення pесстpaцiТ aкuioнеpiв pеестpaцiйнa кoмiсiя BизIIaчa€
L1.1i-'.,--.: ": .:.. l-l-, П:ав.lrto.rнiсть ЗaГa'TЬIlиХ збopiв BизнaЧa€TЬся oДиII paз пiсляПpt-:;_::.; .-- -.:.-... rчаснlткiв збopiв тa дiе ПpoTЯГoМ BсЬoгo Чaсy ПpoBе.ценI{я збopiвзг. -- " ' ]: :l .l--" .i:.---tr lЗoР}rr вiдбyвся, вiн 

". 
*Ь*" бyти поpyIпений>.

'_ ]:._..::- ji]..rгI{ aкuioнеpiв МaIoTЬ кBopyМ зa yМoBи pеестpaцiТ для yuaстi y них
aЬ.- l r:: . : . .i!.. .]-к\-П}1o с B.-IaсникaMи 11е Mе}Illl як 60 вiдсoткiв гoЛoс)Toчиx aкцiй.

..:.. _.:D,eчrвaннi кBop)\{y не BpaхoByIoTЬся aкцii, викyпленi сaМиМ,IOBapисTBoМ.

.:.j,.' .:. ,гj\i1\{Il с\..]oBи\I piшlенняlt. Щo нaбpa,To зaкoннoТ cуIЛИ, зaбopoненo aкЦioнеpy
. .. * . ..' : : ' ]. : .-1(г'е\lli\ ПI,IТaнЬ ПopЯ.]к}- .ценIloГo' aбo з yсiх ПиTaIIЬ ПopЯДкy Деннoгo збopiв,.:1:".;]l..t.З :l:\trB\lt]ТЬсЯпprrпi:paхr-вaннiкBopyМyцихзaГaЛЬнихзбopiв.

. -<'Р;rстlaш.я eкшioнеpiв Hе Мo)ке poзПoчaTисЬ paнiIпe ,u.y, ЗaзIIaЧеI{oгo y
] tr B i.]t. \f -l е н i l a.э r-. Iu-Т] { К&H HЯ збoрiв.

B paзi. кo.-Ill .]o ПoЧaТкy ПpoBеДеI{Irя збopiв зa пiдсyмкaМи рreсTpaцiТ, зaфiксoBal{a
вi.:с1-тнiстЬ кBopр{y' чaс pеrсTpaцiТ мoже бyти пoдoвжений зa pirпення* 

"u.,,nдoвоi 
paди,

aбo aкцioнеpiв, щo сaмoстiйнo ПpoBoДяTЬ збopи нa теpмiн, щo I{е ПеpеBищyr 2 гoдин.
Пoвтopне пpoДoBжrннЯ pессTpaцii не дony.nu.'""n.
16.[ля зaбезпеченI{я ПpoBеДеI{I{Я зaгaJlьниx збopiв ствoprосTЬся лiчильнa кoмiсiя,

склaД якoТ не Мoже бyти менrшим нiж 3 особи.
{o склaдy лiчильнoi кoмiсiТ нr Мo)к},TЬ BкЛIoчaTись oсoби, якi вxoдять aбо с

кaII.циДaTaМи Дo скЛaДy оpгaнiв ToBapисTBa.
Лiчильнa кoмiсiя в чaстинi BикoнaI{I{я ПoкЛaДеIlиx нa неТ oбoв'

пoстiйнo Дiroчим poбoним opгalloМ зaгaЛЬниХ збopiв.
Cтpoк IIoBнoBa}кень лiчильнoТ кoмiсii вiдpЪхoвyсTЬся З

Дo МoМенTy oбpaння (пеpеoбpaння) лi.rильнoТ комiсii uеpез
збоpaми aкцioнеpiв.

МoМеIrTy oбpaння iТ збopaми
3 poки piuними ЗaгaЛЬI{иМи

Лiчильнa кoмiоiя oбиpaе зi свoго скЛa.цy ГoЛoBy Ta секpеTapя лiчильнoТ кoмiсii.У випaдкaх, кoЛи сTpoк ПoBнoBa}кень лiчильнoi кoмiсii-cПЛиIlyB, aбo кiлькiсть iТ
членiв сTаJ-Ia МенIпoIo 3 oсiб' a Taкo)к в paзi яBки ДЛя BикoIlaI{ня свoii oбoв'язкiв менtпе 3
членiв лiчильнoТ кoмiсiТ, Для здiйснення if фyнкцiй зrrЛyчa€TЬся вiДповiДний збеpiгaч aбo
ДеПoзиTapiй в пopядкy' BизI{aчеI{oМy сTaTyToМ ToBapисTBa Ta ЦиM Пoлoженням.

Лiчильнa кoмiсiя Bикol{yr своi фyнкцii неiaлежнo вiд ToГo' хTo скЛикaс зaгaльнi
.,i;,pи: IIaГЛяДoBa paДц ЧkIaкцioнеpи, щo МitloTЬ I{a це I]paBo вiДпoвiднo .цo Зaкoнy.

1 7.Лiчильнa кoмiсiя зДiйснrос нaстyпнi фyнкцiТ:- poз,ясttloс ПopяДoк ГoЛoсyBaIIнЯ нa збopaх;

- зa0езIlеЧyr BсTaнoвлений ЧиIiт{иМ зaкoI{oДaBсTBoМ УкpaiЪи ПopяДoк ГoлoсyBaнI{я I{a
збopaх;

- пilpaхoBy€ гoЛoси зa пiдсyмкaМи ГoлoсyBaнI{я з ПиTaIIЬ ПopяДкy Деннoгo;- ск.]aJaС ПpoToкoл пpо пiдсyмки ГoЛoсyBaHHЯ
- ГoТ\.€ Ta переДaс до apxiвy ToBapисTBa бтолетенi ДJlя ГoЛoсyBaннЯ;
- з:iйснrос iнrпi фyнкцii, пеpедбaненi ЧиI{lIиМ зaкoнoДaBсTBoМ Ta сTaTYToМ

ТoBapисТBa.
18.Ha пiдстaвi вiдпoвiдноГo ДoгoBopy фyнкцii. лiчильнoi кoмiсiТ МoжyTЬ бутипере:aнi збеpiгa.ly aбo .цепoзитapiro 'ouup'",ui. У'ou, цЬoГo дoгoBopy BиЗнaчaIoTЬсЯ

ПpoвеДеIIIrя ГoЛoсyBal{нЯ нa
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1 ' : . -ОIo' aбo aкЦiонеpaN,Iи. якi скликa'ти зaгaльнi збоpи, Ta зaTBеpД)кyIоTЬсЯ, i - ]a\{и.
. : пiдсyмки ГoЛoс,YBaнHя ск.-ra.]aсTЬсЯ ПрoToкoЛ' якиiт пiдписyсться всiмa
' :-:..lЬ}IoТ кoмiсii, якi брarlt \чaсТЬ } пiдpaхyнкy гoлoсiв.
; ' -., фyнкцiТ лiчильнoi коrriсii з:iйснтос збеpiгaн aбо ДеПoзиTapiй, пpотoкoЛ Пpo

' . : ,.].1OC}B&Hня пiдписr-e \'ПОBНtrBa,&енa oсoбa збеpiгaua aбо Депoзитapirо.
- }- пpотoколi пpo пi.]сrrtк;l Гt.l.lt]C\.B?HHя зaзItaчaloTЬся:

" -]ia ПpoBе.цеIrI{Я ЗaГalЬнil' j.]1]рiв:
. .еpелiк IIиTaI{Ь. рitпеl.я l Я.{II\ пpийнятi ЗaГaЛЬниМи збоpaми;. рirпення i кiлькiсТЬ ..*.-:lз .Зa,,. <<Пpoти> i <Утpимa;rисЬ) щoДo кolIстloГo ПpoекTy

рiшrення З кo)hHtl. '. _ i1 . :n..Я Пoря.]к\. деI{IIoГo' BиI{rсrIIoГo нa гoЛoсyBa}II{я.
21.PirпеннЯ З]Г-,.::::,'. ..i.,PiB BBaяtaIоТЬся пpийнятими З МoМенl.y скЛaДal{ня

..l'.-lТoКoЛУ пpo пi:сr ''t:.]1 - -. ..' з ]HI1Я,

Пiдсyмкrr Г . , - . -.' :::.:-Я- r-lГlr'lOlll\ТoТЬCЯ IIa ЗaГfuTЬI{иХ збopaх, пiд Чaс Якиx
ПрoBoДиЛoсЬ Г! , . - -- . :: : :. П iс -rя зaкриТТя Зaгa"TЬIIиХ збopiв пiдсyмки гoЛoсyBaннЯ
ДoBo.цяТЬся _,' .._ 1.{: ::.:'-1.-n€P1B ПрoТяГoМ 10 poбoних днiв IIIлЯхoМ poзмiщення цiеТ
iнфорrral. :.: :,]:-._' .l .;]-с...эiншl тoвapисTBa B Меpеrкi Iнтеpнет.

]] ..: ' - j'... -:. ..,-]..\ \1I\I1 Гo.loсyBal{нЯ Дo.цaсTЬся Дo IlpoToкoлy збopiв.
-: . r'.;'-я !.(]зl']Нliя ПpoТoкo.]\. пpo пiдсyмки гoЛoсyBaння бroлетенi Для ГoЛoсyBaнI{я

L]]lеЧ:]т-\l{\fЬся .l1Ч]i.-IЬнt)ю кo\'iсiсю (aбo oсобorо, якiй пepедaнi пoвнoвaяtеI{I{я лiчильноТ
кorriсii,). тa в Цей ,t\е .]еtIЬ Пере.]aloТЬся нa збеpiГal{I{я гoловi пpaвлiння ToBaрисTBa.

24.Секpетap збopiв с oсoбorо' якa зДiйснюе opгaнiзaцiйне, iнфopмaцiйне Тa
ПрoToкoЛЬне зaбезпече}IIlя пiдгoтoвки Ta прoBrДення збopiв; вiдпoвiдaс Зa сBoсчaснiсть тa
IIoBIIoTy cкЛa,цaнI{я ПpoToкoЛy ЗaГiulЬ}Iих збopiв.

25.Пpезидiя збopiв кеpyс pобoтоtо збоpiв. Пpезидiя
пpезидiТ, кiлькiсний cклa.ц якoi визнaчarTЬся IIa кo)кI1их

дiс y склaдi гoлoви тa членiв
зaгalTЬIIих збopaх Тa I{е Мox{е

обмех<yвaтись.
Пpезидiя здiйснrое нaотyпнi фyнкцiТ:о зДiйснтor нa кoлегia'тьнiй оснoвi зaГaЛЬI{е
aкцioнеpiв;

кеplBниЦTBo зaГaJTЬIIиМи збopaми

. кoop,цинyс дiяльнiсть iнrпих poбovих opгaнiв зaГaJTЬних збopiв aкцioнеpiв;

. Мa€ lТpaBo TлyМaчиTи i{opl\{и ЗaTBеpД)tенoгo збopaми prГлaМеIrTy ПpoBеДrння збopiв;
о з,liйснюе всix Mo}кЛиBих зaхoдiв ДЛЯ ДoсяГI{rннЯ кoмпpoмiсниx вapiaнтiв,

вltpilлення спipних ПиTaIIЬ' щo Bиникaють мirк aкцioнеpaми (iх пpедстaвникaми) y
xoдi пpoвеДеI{ня зaГaлЬIlих збopiв aкцioнеpiв ToBapисTBa;

o BиЗнaЧa€ чaс ПoчaTкy тa зaкiнчеI{I{я IIерrpв y poбoтi зaгaльних збоpiв aкцioнеpiв
ToBapисTBa Ta BиIIOсиTЬ це IIиTaI{НЯ]c.a гoЛoсyBaнI{я;

. BиBЧaс ПиTaння Ta ЗaЯBI\ щo нaДiйIпЛИ Ha aДpесy пpезидii збopiв тa, y вiдпoвiдниx
BиПa.цкaХ' фopмyс кOЛекTиBI{У .Цумку пpезидii з кoнкpеTIIoГo пиTaIIнЯ;

O ПpийМaс pilпення пpo ЗirЛyчення .цo мaтеpia,тiв зaгaЛЬних збopiв aкцiонеpiв
ToBapисТBa текстiв вистyпiв, пoвiдoмлеIlЬ, зaяB, iнфopмaцiТ тa iнIпих мaтеpia'riв тa
дoкyментiB yЧaсI{икiв збоpiв тa iнших зaцiкaвлених oсiб, щo нaIIpaBили вкaзaнi
lutaтеpiaли Ta Дoк}ъцеII.|И Ha aдpесy збopiв aбo пpезидii зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв
ТoBapисTBa.
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'. ll] .,' :' : -з в oбoв'язкoBoМy ПoрЯДкy ПoBинеIl мiстити:
jiillJ] .' :'L ,. - .; ]lрoBеДеI{I{я зaГаЛЬIIих збopiв;
llii|ll ''' '.*:_.-_.tr ПереЛiкy aкцioнеpiв, якi Мa,Tи ПpaBo нa yчaсTЬ У цих зaГalЬI{Ii\
"" "'- 

''

iiiilll : ' ] .".)кiсТЬ oсiб, вклrоЧеtlих дo пеpелiкy aкцiонеpiв' якi МaJIи llpaBo I{a yЧaсТь
* - :- 'збoрaх:

*" * : -. .:l.-tькiсть гoлoсiв aкцioнеpiв - влacникiB гoЛoс}Toчих aкцiй тoвapиствa, якi
,*":,r : l:..з&-IисЬ ДЛя yvaстi y зaГa]-IЬниx збоpaх. Якщo певнi aкцii с l'oЛoсyloчиМи нr. -]{ LaнЬ llopЯДкy .цеI{IIoГo * зaЗIlaчa€ться кiлькiсTЬ гoЛoс}Toчих aкцiй З кo}кнoГo
" ' -;'..:Я:

l:' l.,].I зaГa.IЬI]Il\ збoрiв. Якщo певнi aкцii с гoЛoсyloчиМи Ilе з yсiх rlиTal{Ь IIopЯДкy
-;:.-li.Гo - ЗaЗНeЧa€ТЬся кBop\.}I зaГaЛЬIIиХ збopiв з кo)кI{oгo ПиTaнI{Я;' *r.]] Пpo ГoJrlB., Т-1 .екреТapя збoрiв;

. .!...з-] .:iчil.rь.. ' . кLr\liсii:

. _.:,гя_! r: _-.._..1il заГalЬниХ збopiв:. ..: .- -. ].:':-...пiв:
- - : l- r ... : .з:.iнЯ F{aЗaГaЛЬI{их збopaх;
- .--.' l.ll . - j]Hня iз зaзнaченняМ pеЗyЛьтaтiв ГoЛoсyBal{ня З кo}кнoГo ПиTaI{Ilя

. . : r -::." ---r.;_. - . _.] 
рiIIIення, лpийнятi збopaми.

-1 . 
'с' 

.Рот..'ко..-' . .1urPiB B oбoB'ЯЗкoBoМy ПopяДкy .цoЛyЧaIoТЬсЯ:
- пере.-tiк aкцitlчэpiв. якi ЗapессTpyBaЛИcЬ ДnЯ yuaстi y збopaх, склaдений

pесстpauiй нo к. к оrt i с iсro ;

- МoTиBoвaнi вifrt..BI1pе€сTpaцiйнoТ кoмiсiТ B pеесTpaцii певниx aкцioнеpiв (oсiб);
- ПpoToкo,r .-iiчti.-tьнoi кoмiсii пpo пiдсyмки ГoЛoсyB a:нНЯ;
- ЗaIIИc|4 Прo \l.] ПрoBе.цеI{Irя збоpiв, якщo вiн фiксyвaвся технiчниМи зaсoбaми.

4.Пpотягorl тер:ntiнy, BизI{aчеI{oГo y ЧaсTинi 1 цiеТ стaттi, секpеTap збopiв ПoBинеI{
пiдписaний ниrt Тa ГoЛoBolo збopiв ПpoToкoЛ пiдrпити, Ta пеpеДaTи нa пiдпис гoлoвi
прaвлiння тoвaрl,tствa. Ha пiдпис ГoЛoви пpaвлiння ПpoсTaBляеTЬcя вiдбитoк ПечaTки
ToBapисTBa.

5.Пpoтокo-r збoрiв збеpiгaстьсЯ B ToBapиствi Дo лiквiдaцii ToBapисTBa.
Бrолетенi, BикopисTaнi Для ГoЛoсyBaIIHЯНaзбоpaх, збеpiгaloтьi".,po'".oм 4-х poкiB

з ДI{я ПpoBе,цеIIня цих збopiв.

PoЗДIЛ 7. ЗAxисT ПPAB TA IHTЕ,PЕсIB

Стaття 23. Гapaнтii пpaв aкцioнеpiв
1. Тoвapиствo не Мoiке BсTaI{oBЛIoвaти обме}кеI{IIЯ щo.цo

aкцiями, tЦo нalежaTЬ o.цIloМy aкцioнеpv.
2. Гlс''сa.цoвi oсоби opгaнiв ТoBapисTBa Ta iнrпi осoби, якi пеpебyвarоть з

ToBapисTBoМ y Tpy.цoBих вiДнoсиHax, piBнo як й iнrпi ocoби, не МaIoTЬ ПpaBo вимaгaти вiд
aкцioнеpa ToBapисTBa l{aДallня вiдoмостей Пpo Tе, як вiн ГoЛoсyBaB Чи як мaе нaмip
I.oЛocyBaTи I{a ЗaГaЛЬI{их збopaх, aбo пpо вiднyхtення aкцiонеpом своiх aкцiй vи нaмiр rх
вiднyx<ення, aбo BиМaгaТи пеpедaui довipенoстi нa y.raсть y ЗaгaлЬI{их збopaх.

3. IнIпi гapaнтiТ ПpaB Ta зaкoнIIиХ iнтеpесiв aкцioнеpiв BсTaIIoBЛIoIoTЬся
Зaкoнo.цaBсTBoМ Укpaiни, сTaTyгoМ ToBapисTBa тa КодексoМ кopПopaTиBнoГo yпpaвлiння
ToBapисTBa.

Cтaття 24. Heпpиrryстимiсть зaбopoни Пpo'eДення зaгaЛЬних збоpiв
1. Aкuioнеpи ToBaрисTBa не МaIoТЬ ПpaBa зBеpTaTисЬ Дo сyДy iз зaявoro пpo

B)киTTя зaходiв до зaбезпече}Iня ПoзoBy y сПoрaХ Пpo BизI{aI{ня неДiйсниМи piIпень

кrлЬкoсTl гoЛoсlB зa
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opГal{iB ТoB3pi1сТBa, BизIIaI{ня неДiйсниMи IIpaBoчинiB шIo.цo aкцiй ToBapисTBa,

ЗaсToсyBaннЯ :eс'liДкiв недiйснoстi тaкиx пpaвоuинiв' a Taкoж пo iнtпиx сПopaХ IIIЛяхSM

Зaбopol{и ТoEeрIlсТBy, йoго opГaliaM чи aкцiонеpaМ ПpoBo.циTи ЗaгaJlьнi збоpи aкцioнеpiв

ToBapисТBa.
2. Hе впpaвi aкцiol{еpи

ЗaбеЗПеЧенtIя ПoЗoBy, якi фaкTиЧнo
aкцioнеpiв ТoBapисTBa, зoкpеМa

депoзитapнiй yстaнoвi lнaДaButИ

зaГalTЬних збopiв Toщo.

не бyле BсTaI{oBЛенo 1ншIе.

2. Пpaвo нa зBернеI{IIя Дo сy'цy

зaгaЛЬниХ збopiв aкшioнеpiв МaIoTЬ лиtше тi

ЗBеpTaTиcЬ iз зaявorо Дo сy.цy Пpo B)IMTтя зaходiв

o..,u.,u.'u Зaбopoнy I{a ПpoBеДrI{IIя зaгa'Tьних збоpiв

pесcTpyBaTисЬ ДЛЯ yuaстi y збоpaх, зaбopоняти

oблiкoвий preсTp aкцioнеpiв IIa ДеiIЬ ПpoBе.цеIIня

з пoзoBoм IIpo BизнaI{ня не.цiйсними piшrень

йoгo aкЦioнери' якi бyли aкцioнеpaми нa ДaTy

Cтaття 25. Зaxист ПoрyIIrrIIих IIpaB Ha yЧaсTЬ y зaгaЛЬних збоpaх

1. Pitпення ЗaГfu'IЬl{иx збopiв ToBapисTBa с Дiйсними, якщo B сyДoBoMy ПopяДкy

пpиiтнятт я p1lIIе rt ня. tIIo o скaр)кyсTЬся.
З. }- paзi. якlIIo pi-"""" ЗaгaJIЬIIих бopiв aбо поpядoк пpийняття TaкoГo piIпення

Пop\шi\lоТЬ Bи}IoГи зaкoI{oДaBсTBa' оTaTyTy ToBapиствa, aкцiol{еp' ПpaBa Ta oхopoнroвaнi

,uno'ol', iнтеpеси якoгo пopyrпенi TaкиM pitшенням, мo}ке oскap}шTи це pirпення Дo сyДy

IlpoТяГo\l ТрЬoХ мiсяцiв з ДaTи йогo пpийI{яTTя.

]. С1r мaе ПpaBo з ypaх}ъaнням yсiх oбстaвин cпpaBи зaЛиIПиTи B сиЛ1

oскaрж} Beне plшIенI{я, якщo дoпyщенi IiopyIIIеIIня IIе IIopyшIyIoTЬ зaкoннi пpaвa aкцiонеpa,

який oскаp;;. t Це рitшення.
5. Бr rь-який з aкцiонеpiв мaе ПpaBo oскapхtиTи дo с}ДУ p1IIIенI{я I{aгЛЯ.цoBol

pa.]Ii Пг. Б.:\It]B\- y BкЛIoЧеI{нi йЪгo пpoпозицiй до пopя.цкy .цеI{I{oгo зaгaJIЬI{иx збopiв

.rкшiонегiв 3веЕ'.нення дo с}ДУ з TaкиМ IIoзoBoМ I{е зyIIиIIяr ПpoBеДеI{I{я сaМиХ зaгaJIЬI{их

rwчr'1D.

З. :.:]],.ТьТaTaМи poзгЛяДy зaзнaченoТ сПpaBи сy.ц Мo)tе IIoсTaI{oBиTи p1IIIеI{I{я IIpo

зoбов.язан.:i IОBapисTBa ПpoBесTи ЗaГaJIЬ}Ii збopи з ПиTaнItя' y BкЛIoчеIIнi якoгo .цo пopя.цкy

,ценнoГО ti;,.. - .Sезпi.цcTaBнo вiдмoвленo aкцiонеpy.

6. \хшioнеp (aкцioнеpи), якиiт' Ha .цеIIЬ IIOДaIIIIя BиМoги tlpo скЛикaI{нЯ

ПoЗ8ЧeГIr]З!:r' ЗaГaЛЬIIих збopiв € BЛaсIIикoМ 10 i бiльrше вiДоoткiв ПpoсTиx aкцiй

ТoBaрi]JТз:. \:o/t.е oскap)киTи дo с}ДУ piшrення нaглядoвoТ paДи Пpo вiдмoвy y скликaннi

ПoЗ3Че: : .] з;1\ зaГa]IЬI{иx збopiв.
- \кшioнеp Мar IIpaBo oскapx{иTи piiпення зaгaJlЬниx збopiв з ПиTaнЬ зЛиTTя,

ПрIi€fi;ji:.;. поli--tv. ПеpеTBopеII"", ",дiny 
ToBapисTBa; змiни його типy з пyблiuнoГo I{a

Пр1IBэI:.. зЧiIi]еHlIя ToBapисTBoМ знaчIloГo IIpaBoчинy; змiнy poзмipy сTaTуTI{oгo кaпiтaлу

BIIL-.lt..Ч:i., :i*-.-я oтpиN{aI{I{я письмoвoi вiДмoви в pеaлiзaцii пpaвa BиМaгaTи зДiйснення

gfl.g.g31;g5..l11l Bllк}ny ToBapисTBoI\t I{aЛежI{их йомy ГoЛocyloчих aкцiй aбo в paзi

}rеoТр;il,I.1Е..я вl-ltoвi,fi нa свoro BиMoГy IIpoTягoМ 30 днiв вiд Дaти Тi нaпpaвлеI{I{Я нa aДpесy

-:.-ts3pi]сТB] 3 nL]рЯJК}, пщедбauе*,o*y-.'u,yToМ Ta ПoлoженняМ IIpo ПopяДoк Bикyпy aкцiй,

.;яJtr1 гf li:бaння ЗнaчI{oгo IIaкrTy aкцiй ToBapисTвa

s. .\кuioнеp ToBapисTBa, який сBorЧaснo нr пoвi.цoмив ToBaрисТBo Ta

.]еПt.,ЗIlТаГн} }с.unouy, щo,дiй".,ror oблiк ПpaB BЛaсIIoстi нa aкцiТ тoвapисTBa. пpo змiнy

CBt-iГtl \flсi]Ji ПpoilиBaнI{я (мiсцезнaхo.ц)кенllя), не мояtе зBеpTaTисЬ дo с}ДУ з ПoзoBoM Пpo

BIiЗнaннЯ не:it-rсними pirпень зaГa'TЬI{их збopiв з ПoсиЛaIIняМ I{a непoвiДoмЛеI{I{я йогo пpo

сьl}lкaнHя ullх збopiв.




