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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
«АНАЛГШРИЛАД» (надалі за текстом - «Товариство») є новою редакцією Статуту
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД
«АНАЛІТПРИЛАД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14311181), затвердженого
Черговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД», протокол № 21 від 15.04.16р.
1.2. Цей статут розроблений відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів
України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних нормативноправових актів.
1.3. Товариство є публічним акціонерним товариством.
1.4. Якщо одне або декілька положень цього Статуту втратили юридичну силу або визнані
недійсними, інші положення Статуту вважаються чинними. Якщо вимоги, встановлені
внутрішніми положеннями Товариства, суперечать Статуту, то вони вважаються
недійсними.
2.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

2.1. Повне найменування Товариства:
українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
«АНАЛІТПРИЛАД»;
російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКИЙ ЗАВОД
«АНАЛИТПРИБОР»;
англійською мовою
«ANALITPRYLAD».
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2.2. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою - ПАТ «КЗ «АНАЛІТПРИЛАД»;
російською мовою - ПАО «КЗ «АНАЛИТПРИБОР»;
англійською мовою - PJSC «КР «ANALITPRYLAD».
3.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно чинного законодавства
України.
3.2. Товариство діє на принципах повної самостійності і самоокупності, несе
відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.
3.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в
банківських установах, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмові
бланки.
3.4. Товариство може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби
візуальної ідентифікації Товариства.
3.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством
України. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у
користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному
вилученню.
З

3.6. Товариство є власником:
майна, що передано йому засновником та акціонерами у власність, як вклад до
статутного капіталу;
продукції, виготовленої Товариством у результаті господарської діяльності;
доходів, отриманих від власної господарської діяльності (у тому числі
зовнішньоекономічної діяльності, передбаченої цим Статутом);
винаходів, промислових зразків, найменувань, інших об’єктів права
інтелектуальної власності, в тому числі технологій, одержаних в результаті діяльності
Товариства;
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством
України.
3.7. Товариство здійснює володіння, користування, розпорядження майном, яке належить
йому на праві власності, відповідно до мети та предмету своєї діяльності.
3.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе
Товариство.
3.9. Товариство відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту має право
вчиняти від свого імені правочини (укладати угоди, договори, контракти тощо). Зокрема,
укладати угоди купівлі-продажу, оренди, надання послуг, підряду, страхування майна,
перевезень, зберігання, видавати довіреності, набувати майнові та особисті немайнові
права, нести зобов’язання, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у судах всіх
юрисдикцій.
Правочини або інші юридичні дії, що відповідно до цього Статуту потребують
схвалення, отримання згоди на вчинення, затвердження чи погодження Загальними
зборами Товариства, Наглядовою радою матимуть юридичні наслідки для Товариства
лише з моменту отримання відповідного схвалення, згоди, затвердження чи погодження.
3.10. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в
оренду юридичним та фізичним особам майно, засоби виробництва та інші матеріальні
цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить
чинному законодавству України та цьому Статуту.
3.11. Для досягнення мети діяльності Товариство має право у порядку, визначеному
чинним законодавством та цим Статутом:
випускати (розміщувати) акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та
порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;
приймати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької
діяльності;
відкривати поточні та інші рахунки у банках (як в Україні, так і за кордоном) у
національній та іноземній валютах;
одержувати банківські кредити, класти кошти на депозит в банки, надавати за
рахунок своїх коштів позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
проводити аукціони, конкурси, виставки, ярмарки, тощо;
бути учасником асоціацій, концернів та інших об’єднань;
отримувати право власності на об’єкти промислової власності (винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг);
укладати ліцензійні договори на використання об’єктів промислової власності
та передачу прав власності на об’єкти промислової власності;
створювати як на території України, так і за її межами, господарські товариства,
спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва та структурні підрозділи в
порядку, визначеному чинним законодавством України та законодавством відповідної
іноземної держави. Створені Товариством дочірні підприємства, філії, представництва та
4

структурні підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які
належать Товариству або передані йому в користування. Керівництво їх діяльністю
проводиться особами, що призначаються Генеральним директором Товариства.
3.12. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи
виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками,
постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами, переважно на договірній
основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать
чинному законодавству України.
3.13. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим
доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що
складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить
конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами
Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
3.14. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з
чинним законодавством України судами всіх юрисдикцій, або іншими органами України
чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше.
3.15. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів,
самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці згідно з чинним
законодавством України, створювати тимчасові колективи.
3.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. Товариство не
відповідає за зобов’язаннями акціонерів, до Товариства та його органів не можуть
застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами
протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.
3.17. Товариство може мати інші права та нести інші зобов’язання у відповідності з
чинним законодавством України.
3.18. Акціонер не відповідає за зобов’язаннями Товариства і несе ризик збитків,
пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних йому акцій.
4.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Мета діяльності Товариства
Товариство створене для насичення ринку України конкурентоздатною продукцією
продовольчого та промислового призначення, а також для одержання прибутку та
задоволення матеріальних та соціальних потреб акціонерів Товариства.
4.2. Предметом діяльності Товариства є:
•
•
•
•
•
•
•
•

виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;
виробництво деталей електронного устаткування;
організація виробництва обладнання, машин, механізмів, приладів, запасних
частин;
консультації з питань комерційної діяльності та управління;
розробка та серійне виробництво електронного устаткування;
виготовлення приладів газового, рідинного аналізу та інших автоматизованих
аналітичних систем, товарів народного споживання;
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і впроваджувальних
робіт;
діяльність пов’язана з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском та
знищенням прекурсорів списку 2 таблиці IV;
5

здійснення оптової, роздрібної та комісійної торгівлі. Посередницькі послуги по
організації торгівлі.
створення мережі магазинів, салонів, ресторанів та інших підприємств
громадського харчування для реалізації послуг та товарів народного споживання;
виробнича діяльність;
надання сервісно-побутових, транспортно-експедиційних, консультативних,
управлінських, юридичних, туристичних, рекламних послуг юридичним і фізичним
особам України та іноземних держав;
надання освітніх професійно-технічних послуг навчальними закладами;
організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів,
торгів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, що здійснюються на комерційній
основі;
акумулювання фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів,
ефективне використання та управління фінансовими ресурсами з усіх джерел
інвестування відповідно до законодавства, забезпечення єдиної економічної
стратегії розвитку Товариства;
монтажні та будівельні роботи, включаючи капітальне будівництво та
реконструкцію промислових споруд, будівель, готелів тощо;
монтаж, демонтаж, наладка, ремонт, пуск, обслуговування технологічного
обладнання,
створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної
продукції «know-how» та проведення пов’язаних з цим дослідних та проектних
робіт, інноваційна та інжинірингова діяльність;
виробництво і реалізація товарів із символікою Товариства і рекламна діяльність
Товариства;
технічне обслуговування та експлуатація засобів зв’язку, систем автоматизації,
комп’ютерного забезпечення та засобів вимірювання;
надання телекомунікаційних послуг, в тому числі телефонного зв’язку та передачі
даних;
створення та супроводження автоматизованих систем керування Товариством;
реалізація інвестиційних проектів, в тому числі із залученням вітчизняних та
іноземних інвесторів;
туроператорська, турагентська діяльність;
надання житлово-комунальних послуг;
оптово-роздрібна торгівля будь-якими видами товарів та сировиною;
постачально-збутова діяльність;
виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського
господарства;
здійснення митного сервісу, у тому числі послуг митного оформлення вантажів та
інші послуги митного брокера, послуги митних ліцензійних складів;
страхова діяльність;
надання послуг з транспортування вантажів та пасажирів, у тому числі повітряним
транспортом;
діяльність в сфері відпочинку і розваг, культури і спорту;
організація спеціалізованих магазинів і складів для реалізації різного роду товарів;
організація автостоянок;
надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
здавання в оренду транспортних засобів ( у тому числі з водієм або обслуговуючим
персоналом);
здавання в оренду власного нерухомого майна, машин та устаткування;
6

•

серійне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та
оргтехніки.

Товариство може здійснювати також інші види діяльності, які не заборонені
чинним законодавством України.
4.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством
України, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним спеціального дозволу
(ліцензії).
Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань, виконуються
особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку.
4.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у
будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
5.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства
5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 46 189 гри. (сорок шість тисяч сто
вісімдесят дев’ять гривень).
5.1.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного
капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
5.1.3. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
•
•

підвищення номінальної вартості акцій;
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку,
визначеному чинним законодавством України.

5.1.4. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
•
•

зменшення номінальної вартості акцій;
анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної
кількості після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку,
визначеному чинним законодавством України.

5.1.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу
шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж
розмір його статутного капіталу.
5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
5.1.7. Зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має
наслідком ліквідацію Товариства.
6.

АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства поділено на 92 378 (дев’яносто дві тисячі триста
сімдесят вісім) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними
акціями номінальною вартістю 0,50 грн. кожна.
6.2. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.
6.3. Випуск привілейованих акцій Товариства не передбачений.
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6.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.
Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
6.5. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну
вартість.
6.6. У разі розміщення Товариством акцій, їх оплата здійснюється виключно в грошовій
формі. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства
бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
6.7. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства,
зобов’язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час
розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються
умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів.
До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства,
уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
6.8. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в
строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
6.9. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій
грошовими коштами.
6.10. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав, кілька осіб
стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками акцій та
здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством України
порядку.
6.11. Товариство має право здійснити консолідацію чи дроблення всіх розміщених ним
акцій в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
6.12. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні
зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
6.13. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний
капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір
статутного капіталу.
7.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які набули право
власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Товариство не може мати єдиним акціонером інше підприємницьке товариство,
учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів
- юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна і та ж особа.
7.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова
сукупність прав, включаючи права на:
участь в управлінні Товариством;
отримання дивідендів;
отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості
частини майна Товариства;
отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
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7.4. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права,
передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами
Товариства.
7.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
7.6. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбати
розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій
пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбати розміщувані
Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та цим Статутом.
7.7. Акціонери зобов’язані:
дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з
майновою участю;
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом
Товариства, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства.
7.8. Акціонери можуть мати інші обов’язки, встановлені чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.
8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З
балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України
податки, інші платежі до бюджету, відсотки по кредитам банків та облігаціям. Чистий
прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному
розпорядженні Товариства.
8.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням
Загальних зборів акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства
України.
8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
створюється та поповнюється резервний капітал;
виплачуються дивіденди;
накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
8.4. Загальні збори акціонерів можуть визначити інші напрямки використання прибутку.
8.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за
рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами
акціонерів.
8.6. Товариство має право формувати Резервний капітал в розмірі не менше ніж 15
відсотків статутного капіталу Товариства.
Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань від чистого
прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до отримання необхідної
суми. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір
щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку
Товариства за рік. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства, а
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також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення заборгованості
у разі ліквідації Товариства тощо.
8.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.8. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
8.8.1. Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з
розрахунку на одну належну йому акцію.
8.8.2. На всі прості акції Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
8.8.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
8.8.4. Право на отримання дивідендів має тільки акціонер.
8.8.5. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.
8.8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного
року та або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів
Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами
рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням
Загальних зборів акціонерів Товариства.
8.8.7. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями, їх розмір, а також про
конкретний спосіб виплати дивідендів приймається Загальними зборами Товариства.
Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів
на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
8.8.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати
дивіденди у разі, якщо:
-

звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому
чинним законодавством України порядку;
власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного і резервного
капіталу;
Товариство має зобов’язання щодо викупу акцій на вимогу акціонера;
в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.8.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх
виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими акціями не може бути встановлена раніше, ніж через 10 робочих днів після дня
прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.
8.8.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату,
розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному вебсайті не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів. Товариство повідомляє фондову біржу(і), в біржовому списку
якої(их) перебуває Товариство, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10
(десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.
8.8.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право
на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у переліку
9.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є:
Загальні збори акціонерів;
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Наглядова рада;
Генеральний директор.
9.2. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової
ради, Генеральний директор.
9.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким це заборонено
чинним законодавством України.
9.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися
вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших документів
Товариства.
9.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну
таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства.
9.6. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які
встановлені цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) відповідно до
чинного законодавства України.
9.7. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду
(збитки), заподіяну Товариству своїми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного
законодавства України.
10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА
10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори мають право приймати
рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що рішенням Загальних
зборів передані до компетенції інших органів Товариства. Порядок проведення Загальних
зборів та усі організаційні питання підготовки та проведення Загальних зборів, процедура
реєстрації акціонерів, процедура розгляду та прийняття рішень за питаннями порядку
денного (голосування), документального оформлення результатів голосування
встановлюються Положенням про Загальні збори, що затверджується Загальними зборами
акціонерів Товариства, цим Статутом та чинним законодавством України.
10.2.

Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори)

10.3.

Річні Загальні збори проводяться не пізніше ЗО квітня наступного за звітним року.

10.4.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного
пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання
Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без
громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
10.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь усі його акціонери, які
включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складеного відповідно до вимог чинного законодавства України, незалежно від кількості
голосуючих акцій, що їм належать, або їх представники.
10.7. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також
можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства
незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який
відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
10.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України.
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10.9. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах Товариства, після його складення заборонено.
10.10. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним
законодавством України.
10.11. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому
числі питання, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Генерального директора.
10.12. До компетенції Загальних зборів належить:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

визначення основних напрямів діяльності Товариства;
внесення змін до Статуту Товариства;
прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
прийняття рішення про зміну типу Товариства;
прийняття рішення про розміщення акцій;
прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу;
прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Генерального
директора Товариства, а також внесення змін до них;
9) затвердження річного звіту Товариства;
10) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених
законодавством;
11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім
випадків обов’язкового викупу акцій згідно чинного законодавства;
12) прийняття рішення про форму існування акцій;
13) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру з
урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
14) прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів відповідно до вимог
чинного законодавства України;
15) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових,
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
таких договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
16) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Наглядової ради та одночасне обрання нових;
17) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень;
18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного
правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
19) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж не більше одного року;
20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення
якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої
річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою
радою Товариства;
21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту
Генерального директора управління Товариства;
22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію
Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства,
затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між
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акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і
затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
23) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
акцій;
24) вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно
зі Статутом та чинним законодавством України.
10.13. Повноваження, що передбачені пунктами 1)—24), відносяться до виключної
компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
10.14. Загальні збори можуть передати частину належних їм повноважень іншим органам
Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України.
10.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку
денного надсилається поштою, простим листом кожному акціонеру, зазначеному в
переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання
позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним
законодавством України - акціонерами, які цього вимагають (далі - особа, яка скликає
Загальні збори), не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних
зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних
зборів.
10.16. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів
до дати проведення Загальних зборів публікують повідомлення про проведення Загальних
зборів та проект порядку денного в офіційному друкованому виданні Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку та надсилають його фондовій біржі, на якій
Товариство пройшло процедуру лістингу. Товариство також розміщує повідомлення на
власному веб-сайті.
10.17. Проект порядку денного та текст повідомлення про проведення Загальних зборів
затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення
акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством
України.
10.18. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх
проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі
включення до порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу,
перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства,
надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди,
- з проектом договору про викуп Товариством акцій. Ознайомлення здійснюється шляхом
особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в
доступному місці, у разі скликання Загальних зборів акціонерами - за адресою,
зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення
Загальних зборів - також у місці їх проведення.
10.19. Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до
проекту порядку денного загальних зборів разом з проектом рішення, про включення
проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу відповідного органу Товариства.
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10.20. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних
зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати
проведення Загальних зборів.
10.21. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради мають містити інформацію
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат
пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. У разі подання
акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора,
одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання
Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов’язки.
10.22. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів Товариства.
10.23. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ятьма відсотками) акцій,
вносяться до порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним
законодавством України.
10.24. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку
денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до
дати проведення Загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори,
затверджує порядок денний.
10.25. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного
Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України,
приймається у разі:
- відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку
денного:
- внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не
відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів
Товариства;
- порушення вимог чинного законодавства України та Статуту щодо внесення
кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів
встановленим чинним законодавством України та Статутом вимогам.
10.26. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права
вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
10.27. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство
повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних
зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства, а у випадку скликання
Загальних зборів акціонерами - шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою
простим листом. Особа, яка скликає Загальні збори, також надсилає повідомлення
фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
10.28. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх
проведення.
.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного
в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із
зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх
представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається радою особою, яка
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скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути передані
депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою
радою Товариства.
10.30. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів,
акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну
комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах
особисто.
: 0.31. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією один раз
г.ісля завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у
Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх
представників) для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови
реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесят)
відсотків голосуючих акцій.
10.32. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа,
уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. У випадку
включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови загальних
зборів, відкриває загальні збори та веде їх до обрання Голови загальних зборів Голова
Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає Загальні збори.
Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.
10.33. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань,
винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення
кумулятивного голосування.
І0.3-. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких
стверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 10 днів до дня
проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею
акціонер) (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах
підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.
10.35. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та
інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах,
здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може
прийняти рішення про залучення депозитарної установи для здійснення нею повноважень
лічильної комісії на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою.
10.36. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення
щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна
комісія.
10.37. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 1)-7), 22) п.10.12
Стат\~гу. та з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються
більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
10.38. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. 13.5 Статуту, приймаються
більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
10.39. Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради приймаються
шляхом кумулятивного голосування.
10.40. Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення правочину, щодо
вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів незаінтересованих
акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
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10.41. З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше
50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у Загальних зборах.
10.42. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку
денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення
перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
10.43. За підсумками голосування, після підрахунку голосів за результатами голосування
з питань порядку денного Загальних зборів, лічильною комісією складається протокол про
підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування може містити підсумки
голосування з одного або декількох питань порядку денного. Протоколи про підсумки
голосування з питань порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення
Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.
10.44. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття
Загальних зборів протягом 10 робочих днів Товариство повідомляє акціонерів про
підсумки голосування шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.
10.45. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги
: лоб’язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення,
Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов’язкового викупу
належних їм акцій поштою простим листом протягом п’яти робочих днів після дня
пре ведення Загальних зборів.
10.46. У холі Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення
тре оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів
акціє перів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій,
голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна
реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
.4". Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах,
визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори
проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних
зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
1 1.48. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного,
винесених на голосування.
10.49. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з
моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів,
прошивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.
Протокол має містити дані, передбачені вимогами чинного законодавства України.
10.50. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:
— з власної ініціативи;
— на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про
визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення
значного правочину;
— на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
— в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
10.51. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі
генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із
зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання
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позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі
скликання позачергових загальних зборів за ініціативи акціонерів вимога повинна також
містити інформацію про кількість і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною
всіма акціонерами, які її подають.
10.52. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати
отримання Товариством вимоги про їх скликання.
10.53. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті
рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, шо повідомлення
про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15
днів до дати їх проведення, у порядку, встановленому чинним законодавством України та
Статутом. Наглядова рада не може прийняти зазначене в цьому пункті рішення, якщо
порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів
Наглядової ради.
10.54. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності
володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято
у встановлений строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.
11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
11.1. У Товаристві створюється Наглядова рада акціонерного товариства (далі за текстом
- Наглядова рада), яка представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням
Загальних зборів, здійснює захист їх прав, в межах компетенції, визначеної Статутом,
контролює і регулює діяльність Генерального директора Товариства, приймає рішення,
обов'язкові для виконання Генеральним директором та іншими посадовими особами
Товариства, надає згоду (схвалення) на вчинення Генеральним директором та іншими
посадовими особами Товариства юридично значимих дій. Компетенція, порядок та спосіб
організації роботи Наглядової ради, порядок голосування та прийняття рішень
Наглядовою радою визначається чинним законодавством України, цим Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
11.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради
Товариства обираються з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси
(представники акціонерів) або незалежних директорів виключно шляхом кумулятивного
голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори
акціонерів Товариства.
11.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб,
якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів, строком на 1 рік. Одна й та сама
особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. З членами Наглядової
ради Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), основні
умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених
договорів від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена Загальними зборами на
підписання таких договорів (контрактів).
11.4. По закінченню строку повноважень Наглядова рада діє до моменту переобрання на
наступних (після дати закінчення строку) Загальних зборах з усіма повноваженнями,
наданими їй цим Статутом.
11.5. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені Загальними зборами
у будь-який момент, в т.ч. і до закінчення строку повноважень. Повноваження членів
Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь - яких рішень Загальними
зборами у разі настання певних обставин, а саме:
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11.5.1. За бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про
це Товариства за два тижні;
11.5.2. В разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом
здоров’я;
11.5.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена
Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання
обов’язків;
11.5.4. В разі смерті, визначення його недієздатним або обмежено дієздатним;
11.5.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена
Наглядової ради, який є представником акціонера;
11.5.6. У разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена
Наглядової ради - незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо
незалежності, встановлених чинним законодавством України.
11.6. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який
момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер
направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника.
Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством
України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається
при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У
випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення
про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма
акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.
11.7. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає
відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України,
він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного
письмового повідомлення Товариству.
і 1.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме
половини її, обраного Загальними зборами, кількісного складу Наглядова рада не може
приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для
припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу В
таком> випадку, Товариство має скликати позачергові загальні збори протягом трьох
місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні,
становитиме менше половини її кількісного складу.
11.9. Формою роботи Наглядової ради є засідання членів Наглядової ради (прийняття
рішень очним способом) або прийняття рішень шляхом опитування членів Наглядової
ради (заочним способом).
і 1.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх
числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова
Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на
них. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює
.Чілі повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
11.11. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного
разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2 (два) її
члени. Засідання скликаються за зверненням Генерального директора Товариства. Будь
-чий член Наглядової ради має право скликати засідання Наглядової ради (або ініціювати
прийняття рішення шляхом опитування) з питань, віднесених цим Статутом до її
компетенції.
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11.12. Кожний член Наглядової ради на засіданні або при прийнятті рішень шляхом
опитування має один голос. Голоси всіх членів Наглядової ради рівнозначні. У разі рівної
кількості голосів - голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
11.13. За результатами кожного засідання Наглядової ради складається протокол, в якому
фіксуються прийняті рішення. У разі прийняття рішень шляхом опитування будь-яким з
членів Наглядової ради складається протокол, до якого заносяться пропоновані проекти
тішень, інші члени Наглядової ради своїми підписами під протоколом засвідчують свою
згод> (або незгоду) з викладеними у ньому рішеннями. У разі незгоди з викладеним
тішенням член Наглядової ради має право викласти у протоколі (або в додатку до нього)
крему думку.
і. 14. Протокол повинен містити щонайменше таку кількість підписів членів Наглядової
ради, шо відповідає вимогам цього Статуту щодо кількості членів Наглядової ради,
присутність (або опитування) яких необхідно для прийняття конкретного рішення. Без
наявності достатньої кількості підписів членів Наглядової ради протокол вважається
недійсним, а зазначені у ньому рішення - такими, що не приймались. Кожен протокол
Наглядової ради засвідчується печаткою Наглядовою ради. Без наявності печатки
Наглядової ради протокол є недійсним, а викладені у ньому рішення - такими, що не
приймались. Зберігання та використання печатки Наглядової ради забезпечує голова
Наглядової ради.
11.15. Члени Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради, зобов’язані брати
>-часть у засіданнях (або приймати рішення шляхом опитування) особисто, не
передоручаючи це іншим особам. За відсутності Голови Наглядової ради його функції
виконує обраний на окремому засіданні простою більшістю голосів виконуючий
обов'язки голови Наглядової ради.
11.16. Рішення шляхом опитування (заочним способом) приймаються тією ж кількістю
членів Наглядової ради та їх голосів, що передбачені для прийняття рішень на засіданнях
' ОЧНИМ способом).
11.17. Компетенція Наглядової ради, встановлена цим Статутом, реалізується шляхом
прийняття рішень Наглядової ради про вчинення Товариством (Генеральним директором
Зо іншими посадовими особами Товариства) дій (в т.ч. правочинів та ін.), або надання
згоди на вчинення Генеральним директором або іншими посадовими особами Товариства
:: наступне схвалення дій), що оформлюється шляхом складання протоколів Наглядової
ради. Такі рішення є обов’язковими для виконання Генеральним директором та іншими
садовими особами Товариства. Юридично значимі документи (в т.ч. договори, угоди,
сирові угоди, акти, вимоги та інше), згідно яких вчиняються дії, віднесені цим Статутом
д компетенції Наглядової ради, набирають чинності виключно за наявності відповідного
протокол) Наглядової ради. При цьому рішення Наглядової ради про вчинення
Генеральним директором або іншими посадовими особами Товариства правочину (або
па Наглядової ради на вчинення правочину) стосується всіх істотних умов відповідного
правочину.
18.
Печатка Наглядової ради - це проста кругла печатка із зазначенням найменування
Гзьариства, ідентифікаційного коду Товариства (код ЄДРПОУ) та написом «Наглядова
"-Піа . Зберігання та використання печатки здійснюється згідно з п. 11.14. цього Статуту.
Наглядова рада одностайним рішенням усіх членів Наглядової ради може затвердити
внутрішній нормативний акт з конкретизованими правилами та процедурою зберігання та
з ^користання печатки Наглядової ради Товариства.
11.19. Перелік питань, віднесених цим Статутом до компетенції Наглядової ради,
встановлений цим Статутом, не є вичерпним. Наглядова рада, за винятком питань, які
належать до виключної компетенції Загальних зборів, вправі приймати стосовно
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господарської діяльності Товариства будь-які інші рішення (в т.ч. і вводити додаткові
процедури погодження), які будуть обов’язковими для виконання Генеральним
директором, давати будь-які інші вказівки Генеральному директору, у будь-який час
_:л>д:овувати звіти Генерального директора Товариства про виконання рішень
Наглядової ради, отримувати інформацію про діяльність Товариства. При цьому
Наглядова рада може передавати Генеральному директору Товариства право прийняття
' гнь за питаннями, віднесеними цим Статутом до її компетенції, крім питань, що
_ сжать до виключної компетенції Наглядової ради. Також Наглядова рада вправі
__ -свати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансовогарської діяльності Товариства.
1
.
1

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань,
' дчених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення
•довій раді Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Обрання та припинення повноважень Генерального директора.
2. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором
Товариства, встановлення розміру його винагороди.
5. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження
генерального директора.
Передача Наглядовою радою Генеральному директору Товариства прав
самостійного прийняття рішень за питаннями, віднесеними цим Статутом до
невиключної компетенції Наглядової ради.
5. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів,
зокрема:
а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного,
повідомлення про проведення Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборів на вимогу акціонерів або Генерального директора;
в) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним
законодавством України;
г) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені
про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора
Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси
трудового колективу Товариства, будь - яких інших осіб;
е) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на Загальних
зборах.
?. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься
з ним. встановлення розміру оплати його послуг.
". Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
8. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах,
промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших
юридичних осіб; вирішення питань, пов’язаних з представництвом Товариства
чи дочірніх підприємств в органах управління господарських товариств,
промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань,
пов’язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи
дочірніх підприємств, що випливають з їх участі в статутному капіталі
20

господарських товариств або з володіння цінними паперами емітентів цінних
паперів.
9. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що
укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
(договорів, угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства.
і 1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством
України та Статутом.
2. Прийняття рішення про одержання кредитів та укладення кредитних договорів
та угод.
3. Укладення Товариством угод про спільну діяльність.
4. Вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним.
.5. Визнання ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок
виплати дивідендів або викупу акцій.
16. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
17. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
акцій.
18. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів.
19. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
20. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
21. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій
Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний
пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.
23. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються
питання, пов’язані з діяльністю Товариства.
24. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства
. 22. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть
вит іпуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків,
вредбачених чинним законодавством України та Статутом.
12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
2 1. Виконавчий орган є одноосібним органом Товариства в особі Генерального
директора Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та
гганізовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
2 2. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною
. -льністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії
та політики Товариства.
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2

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому
тд: представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства в межах
.-вчених Статутом.

12.4

Кандидатом на посаду Генерального директора не може бути обрана особа, яка
:-ліє хоча б одному з наведених нижче критеріїв:

. Ті - яка має непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи
>- т.гські злочини;
о»:оТ якій за рішенням суду заборонено займатись певним видом діяльності, якщо
~ - - - . “ : проводить цей вид діяльності;
:. •
::

*ль є головою або членом Наглядової ради, або є посадовою особою виконавчого
шого товариства;

.1
2 газі, якщо після закінчення строку повноважень Генерального директора,
TL. •д
радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання
с - сгдтглого директора, повноваження Генерального директора продовжуються до
: ч г п р и й н я т т я Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання
с - стального директора.
.. тля обрання з Генеральним директором укладається контракт, у якому
'ться порядок його роботи, права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та
• • - иплати винагороди, підстави дострокового припинення.

:

12.7. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором укладає Голова
Нд.пядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою
рзсзою.
1 ' Контракт з Генеральним директором укладається протягом 3 днів з дати його
бгання, на у:ловах визначених Наглядовою радою Товариства.
І

Повноваження Генерального директора можуть бути припинені Наглядовою радою
: -треково з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального
пиректора або особи, яка виконуватиме його повноваження, у випадках передбачених
к : трактом, а також:
- та рішенням Наглядової ради;
- та Зажанням Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це
Наглядової ради за два тижні;
- ;• разі неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я. У такому випадку
2слегальний директор зобов’язаний повідомити Наглядову раду протягом 2 (двох) днів з
менту виникнення відповідних обставин;
- ; разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким Генерального директора
джено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- ; разі смерті, визнання Генерального директора недієздатним, обмежено дієздатним,
'с зісно відсутнім, померлим.
.2 1л Генеральний директор вирішує всі питання пов’язані з керівництвом поточною
діяльністю діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів
Товариства.
2.11. Генеральний директор:
•
•

розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства;
розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні
завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
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•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

організовує ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності Товариства.
Забезпечує складання та надає Наглядовій раді квартальних та річних звітів
Товариства до їх оприлюднення. Подає річні звіти на затвердження Загальними
зборами акціонерів Товариства;
призначає та звільняє після погодження з Наглядовою радою, керівників філій,
представництв, дочірніх підприємств, юридичних осіб, створених Товариством та в
яких товариство приймає участь;
укладає, виконує та підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього;
дає пропозиції по розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні
Товариства. Виносить їх на розгляд Наглядовій раді та Загальних зборів акціонерів
Товариства;
визначає вартість внесеного акціонерами до статутного фонду майна, майнових та
немайнових прав з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;
Зез довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні
дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства;
приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;
приймає рішення про вчинення правочинів (договори, угоди, контракти, тощо)
пов'язаних з витраченням коштів та майна Товариства на суму, що не перевищує
10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.
укладає (підписує) правочини (договори, угоди, контракти, тощо), пов’язані з
витраченням коштів та майна Товариства, на суму від 10 до 25 відсотків вартості
активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства після
прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення такого
правочину, а на суму від 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства - після прийняття Загальними зборами акціонерів
Товариства рішення про надання згоди на вчинення такого правочину, якщо інше
не передбачено самим рішенням;
відкриває в банківських кредитних установах розрахункові, валютні та інші
рахунки Товариства;
отримує кредити та укладає кредитні договори та угоди з погодженням Наглядової
Ради;
затверджує ціни та тарифи на товари Товариства, послуги, що надаються
Товариством та роботи, що виконуються Товариством;
приймає рішення про відрядження робітників Товариства;
підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення
про укладення (вчинення) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в
межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства;
наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та
накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрішніх документів Товариства;
призначає заступників Генерального директора, головного інженера та головного
бухгалтера після погодження їх кандидатур з Наглядовою радою;
звільняє заступників Генерального директора, головного інженера та головного
бухгалтера після погодження з Наглядовою радою;
складає штатний розклад, посадові оклади працівників Товариства та передає їх на
затвердження Наглядовій Раді;
в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов’язкові для
виконання всіма працівниками Товариства;
розробляє положення, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю
Товариства та передає їх на затвердження Наглядовій раді;
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•
•
•
•
•

затверджує посадові інструкції працівників, крім заступників Генерального
директора, головного інженера та головного бухгалтера.
забезпечує зберігання документів Товариства згідно з чинним законодавством
України;
забезпечує ознайомлення акціонерів з документами Товариства у порядку
передбаченому чинним законодавством України;
забезпечує розміщення інформації, передбаченої чинним законодавством України
на веб-сайті Товариства;
здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи
Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами
Товариства;

2. .2. У разі відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний) Генерального директора
зго обов'язки виконуються особою з числа його заступників, призначеною наказом
Генерального директора крім випадків, передбачених підпунктом 3 пункту 11.21 цього
Статуту.
2 '.2'. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді
ьариства. згідно з положенням про Наглядову раду Товариства та Статутом Товариства.
-

2 - За підсумками року Генеральний директор зобов’язаний звітувати перед
: ними зборами акціонерів Товариства.

2 5 Генеральний директор повинен щомісяця та щоквартально звітувати перед
Наглядовою радою Товариства.
2 - Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою
Товариства про:

-

виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та
прибутковості;
стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської
заборгованостей;
динаміку змін показників звітності Товариства;

12.17. Звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити
посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та
пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних
зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради.
12.18. Генеральний директор зобов’язаний:
готувати окремі регулярні звіти щодо поточної діяльності Товариства на вимогу
Наглядової ради;
- своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну
інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх
функцій;
негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події у діяльності
Товариства.
12.19. Звіт Генерального директора, підготовлений у письмовій формі, та всі документи,
пов’язані з ним, повинні бути надані членам Наглядової ради за 2 (два) робочих дні до
проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.
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13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ
13.1. Значними правочинами Товариства є: будь - які правочини, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
13.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається
Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину, питання про надання згоди на вчинення такого правочину
може виноситися на розгляд Загальних зборів.
13.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається
Загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства.
13.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж
50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
13.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 50
відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
13.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні
правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні
збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної вартості.
13.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого
Законом порядку прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
14.2. Зміни до статуту Товариства вносяться виключно Загальними зборами акціонерів
шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14.3. Рішення Загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з відповідного питання акцій.
14.4. Нова редакція Статуту Товариства підлягає державній реєстрації у встановленому
чинним законодавством України порядку.
15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
15.2. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та
обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття,
лгн-гдчіння. поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
7

7:в^г їство може бути припинене за рішенням Загальних зборів, на підставі
- ; -> -Зо ь інших випадках, передбачених чинним законодавством України .
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■ р і н н і 11 ■ Комісією з припинення (ліквідаційною
ф акт.
• лгннняз рішення про припинення (ліквідацію)
Комісії з припинення до неї переходять
Гоеаг
Про прийняття рішення про припинення
—•ь кредиторів Комісія з припинення повідомляє
; іізс т в о м України.
ш л : -. майно Товариства, виявляє його кредиторів та
заходи щодо сплати боргів Товариства третім
іб .ередавальний акт та подає на затвердження
і тахокнення.
і
. надходження від реалізації його майна після
ю . і галі працівників Товариства та з іншими
■якаерами пропорційно кількості належних їм акцій у
акте: - -с : вом України.
ШОЕкться завершеним, а Товариство - таким, що
егту а; г а азної реєстрації припинення Товариства.
і.
16-2. Вс
зак^

жш

Місто Київ. У к р а в
Двадцять

: нші

питання

ісету льовані цим Статутом, регулюються чинним

дві тисячі шістнадцятого року.

Я. Гем'аг*:=.сі С-1_ стоватний нотаріус Київського міського
нотаріальн;:: с*тугл_ час? _г-г.:ч> справжність підпису Генерального
директора
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ
ІАВОД
хНАЛІТПРИЛАД»
Ремеза Валерія
Васильєви - •0 2
:їй присутності.
Осег;. 7 . .. -н в в злено, його дієздатність та повноваження
перевірено.
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