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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут Публічного акціонерного товариства «ВТОРИННІ РЕСУРСИ» (далі
- Статут) встановлює та регулює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації
Публічного акціонерного товариства "ВТОРИННІ РЕСУРСИ" (далі - "Товариство"), що
було створене з найменуванням Закрите акціонерне товариство «Вторинні ресурси» на
основі рішення установчих зборів засновників, які відбулися 22 травня 1998 року
(Протокол №1) шляхом об'єднання особистого майна та підприємницької діяльності
засновників.
Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Вторинні
ресурси», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Втормет»,
зареєстрованого Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради народних депутатів ЗО грудня 1994 року за № 03143-АТ-1 (код за СДРПОУ №
00193111, місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г), що було створене
внаслідок реорганізації вказаних товариств шляхом приєднання ВАТ «Втормет» до ЗАТ
«Вторинні ресурси».
У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1),
які відбулися 13 вересня 2010 року, Закрите акціонерне товариство «Вторинні ресурси»
перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Вторинні ресурси».
1.2. Товариство створене та здійснює свою діяльність на основі Конституції України,
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про
акціонерні товариства", «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну
депозитарну систему а особливості електронного обігу цінних паперів і Україні», інших
актів законодавства України та цього Статуту.
1.3. Організаційно-правова форма Товариства - публічне акціонерне товариство.
Засновниками (акціонерами) Товариства є особи, які об'єднали своє майно, майнові права
та кошти для здійснення сумісної підприємницької діяльності з метою одержання
прибутку (доходу).
1.4. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та
нерезиденти.
1.5. Найменування Товариства:
1.5.1. Українською мовою:
повне - Публічне акціонерне товариство "ВТОРИННІ РЕСУРСИ",
скорочене - ПАТ "ВТОРИННІ РЕСУРСИ"
1.5.2. Російською мовою:
повне - Публичное акционерное общество "ВТОРИЧНЬІЕ РЕСУРСЬІ"
скорочене - ПАО "ВТОРИЧНЬІЕ РЕСУРСИ";
1.5.3. Англійською мовою:
повне - РаЬІіс Іоіпі: - 8іоск Сошрапу "УТОК¥№\ЇІ КЕ81Ж8У",
скорочене - РІ8С "УТОК¥1\І№ КЕ81ІК8У".
1.6. Юридична адреса Товариства:
Україна, 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г.
1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.
СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.
2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав
юридичної особи з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний,
валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку (печатки) та штампи із
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своєю повною назвою, фірмові бланки, товарний знак та інші необхідні для здійснення
статутної діяльності реквізити.
2.2. Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом, має права
юридичної особи, володіє відособленим майном, від свого імені набуває майнові і особисті
немайнові права і несе обов'язки, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку і іншу
господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту, з
метою отримання прибутку.
2.3. Товариство може створювати на території України, а також за кордоном дочірні
підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на основі
положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі
затверджених Товариством статутів.
2.4. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших
господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних
об'єднань.
2.5. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може від свого
імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки,
бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, апеляційному та третейському
суді.
2.6. Товариство керується в своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом,
а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними
нормативними актами.
2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його
органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі
вчинення акціонерами протиправних дій.
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків,
пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не
можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення
протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями
Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по
зобов'язаннях Товариства.
Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно
до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
2.8. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклади до
статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- прибутку, інвестованого на розвиток виробництва;
- іншого майна, набутого з підстав, не заборонених законодавством України.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або
передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним
законодавством.
2.9. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
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3.1. Метою діяльності Товариства є :
- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в
роботах і послугах, передбачених предметом діяльності;
- одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті;
- реалізація на підставі отриманого прибутку соціально - економічних інтересів
Акціонерів та членів трудового колективу.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- всі види виробничих, комерційних, наукових та інших робіт і послуг з чорними та
кольоровими металами та сировиною для їх виробництва;
- збирання, придбання, заготівля та переробка брухту і відходів чорних та
кольорових металів, самостійна реалізація їх металургійним та іншим підприємствам і
організаціям, в тому числі і за межі України, а також їх реалізація на біржах, аукціонах і
ярмарках по договірних і самостійно встановлених цінах;
- операції з давальницькою сировиною;
- проектування, розробка, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного
призначення і товарів народного споживання, в тому числі на основі використання і
переробки вторинної сировини;
- будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, ремонтні, ремонтно-будівельні та
наважувально-розвантажувальні роботи, випуск виробів для застосування при виконанні
цих робіт;
- участь у формуванні та насиченні ринку всіма видами матеріалів і виробів на
основі будівництва, купівлі, реконструкції, та модернізації цехів і заводів, виготовлення
устаткування для їх випуску, як для власних потреб, так і для реалізації на сторону, в тому
числі за межі України;
- придбання у фізичних та юридичних осіб на Україні та у її межами всіх видів
автотранспортної та будівельної техніки, вантажопідємних механізмів, запасних частин до
них, іншого обладнання і матеріалів для розвитку власної матеріально-технічної бази, а
також для подальшої реалізації;
- розробка науково-технічної продукції, проектно-вишукувальні, конструкторські,
технологічні та інші роботи і послуги;
- техніко-економічні дослідження і розробки, в тому числі на основі використання
комп'ютерної техніки;
- виробництво будівельних матеріалів;
- придбання, заготівля, переробка і реалізація деревини і хімічних матеріалів
(включаючи відходи), кисню, виготовлення та реалізація продукції з них, постачання
сировини та продукції на експорт;
- виготовлення і реалізація метизних виробів;
- ремонт, поновлення та сервісне обслуговування автотранспорту та іншого
устаткування;
- комп'ютеризація підприємств, установ та організацій. Розробка, впровадження,
виробництво і сервісний супровід програмно-технічних засобів обчислювальної та іншої
науковоємкої техніки; створення і використання банків даних;
- надання різноманітних послуг населенню, підприємствам, установам і організаціям
в межах наявних виробничо-технічних можливостей, у т.ч. медичних;
- медична практика;
- надання послуг та сприяння підприємствам і організаціям в модернізації та
технічному переозброєнні виробництва;
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надання інформаційних, консультаційних,
експертних,
посередницьких,
інженірінгових, юридично-правових, аудиторських та інших послуг у всіх сферах,
незаборонених законодавством;
- заготівельна, постачально-збутова діяльність, пов'язана з обслуговуванням
підприємств і організацій, розміщенням замовлень, укладанням договорів, у тому числі по
централізовано розподіляємій продукції;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів
автомобільним транспортом ;
- здійснення перевезень вантажів та пасажирів річковим транспортом;
- надання всіх видів транспортних експедиційних послуг, обробка та зберігання
вантажів, створення та експлуатація об'єктів складського господарства, у тому числі
митних складів, центрів логістики, митне оформлення вантажів;
- надання туристичних послуг, комплексне сервісне обслуговування туристів;
- всі види торговельної діяльності, включаючи оптову та роздрібну торгівлю
промисловими та продовольчими товарами, в тому числі що здобуваються на стороні,
надання торговельно-посередницьких послуг, відкриття і експлуатація торговельних точок
і магазинів, підприємств громадського харчування;
- проведення презентацій, ярмарок, лотерей, виставок продажів, у тому числі за
кордоном;
- виконання оздоровчих і культурних заходів на комерційній основі;
- придбання, реконструкція та продаж нерухомого майна;
- редакційно-видавницька та рекламна діяльність;
- виробництво, закупівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та
виробів з неї;
- реалізація, виробництво, переробка, зберігання та заготівля харчової продукції та
виробів з неї;
- операції з цінними паперами відповідно до чинного законодавства;
- здійснення операцій по оренді та прокату майна, лізингових операцій, проведення
маркетингових та соціально-економічних досліджень та експертиз на внутрішньому та
зовнішньому ринках;
- здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності, проведення експортноімпортних операцій по всіх напрямках діяльності Товариства;
- здійснення всіх видів комерційних, посередницьких, закупівельних, торгівельних,
біржових, брокерських, дилерських, маклерських, кредитних операцій;
- інвестиційна, трастова, страхова, холдінгова, банківська діяльність у встановленому
законодавством порядку;
- збирання, заготівля, переробка та реалізація плодів та овочів підсобного
господарства;
- організація автозаправних станцій та пунктів сервісного обслуговування
технічних засобів;
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпортні операції з нафтою,
нафтопродуктами та паливно-мастильними матеріалами усіх видів, в тому числі з
нафтобаз, АЗС тощо;
- виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів;
- закупівля, перевезення, схов нафти, газу природного, газового конденсату,
продукції нафтохімії, експортні та імпортні операції;
- продаж, торгівля природним та скрапленим газом та іншими енергоресурсами;
- постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;
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- добування, виробництво, зберігання, переробка, транспортування та розподіл
природного та/або скрапленого газу;
- здійснення товарообмінних (бартерних) операцій та другої діяльності, побудованої
на зустрічній торгівлі;
- здійснення посередницьких операцій, при яких право власності на товар не
переходить до посередника (на основі комісійних, агентських договорів, договорівдоручень та т.і.);
- організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів,
торгів та інших аналогічних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- передача в найм (оренду, лізинг) квартир, будівель, нежилих приміщень,
транспортних засобів, іншого рухомого та нерухомого майна;
- проведення ринкових досліджень;
- здійснення рекламної діяльності, організація та проведення виставок, презентацій
та інших подібних заходів;
- здійснення діяльності, пов'язаної із придбанням та наданням "ноу-хау" та інших
нематеріальних об'єктів власності;
- торгово-виробнича діяльність, громадське харчування, організація роботи кафе,
кулінарій, барів, закусочних, буфетів, ресторанів та т.і.;
- технічне обслуговування електронно-механічного устаткування, охоронної та
протипожежної сигналізації, у тому числі встановлення (монтаж), пусконалагоджувальні
роботи, здійснення ремонтних робіт у ході експлуатації;
- фінансові операції, крім тих, що відносяться до виключної компетенції банків,
інших фінансово-кредитних та інвестиційних установ та організацій;
- послуги у сфері маркетингу й менеджменту, консультації з питань комерційної
діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку, управління, операції з рухомим та
нерухомим майном, створення та діяльності господарських товариств та по іншим
економічним та соціальним питанням;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти,
підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів
харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля обладнанням для експлуатації кафе,
павільйонів та інших об'єктів громадського харчування;
- оптово - роздрібна закупівля та реалізація будівельних матеріалів, деревини.
3.3. Наведений список не є вичерпним. Товариство може займатись також іншими
видами діяльності, не забороненими чинним законодавством.
У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на
здійснення окремих видів діяльності.
СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.
4.1. Статутний капітал Товариства формується у відповідності до вимог чинного
законодавства України.
4.2. Статутний капітал Товариства складає 4 276 710 (чотири мільйони двісті
сімдесят шість тисяч сімсот десять) гривень 75 копійок. Статутний капітал Товариства
поділений на 85 534 215 (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі двісті
п'ятнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль
гривень п'ять копійок) кожна.
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4.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній
формі.
4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір
статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу
Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як
трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
4.4.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення
номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про
результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків
здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків
здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
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.
Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених
Товариством акцій не допускається.
Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається,
крім випадків, встановлених законом.
Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність
розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, до мінімального розміру
статутного капіталу, встановленими на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково
випущених акцій, але лише у разі закритого (приватного) розміщення.
4.4.2. Статутний капітал Товариства може бути зменшено в порядку, встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення
номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій
та зменшення їх загальної кількості.
Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий
орган протягом ЗО днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до
Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки,
протягом ЗО днів після надходження йому повідомлення про прийняття рішення про
зменшення статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою
вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:
забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки,
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не
передбачено договором між Товариством та кредитором.
У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до
Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення
додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру
має наслідком ліквідацію Товариства.
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4.5. 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.
4.6. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча
б однієї фондової біржі.
4.7. Товариство має право викупити власні акції у акціонерів з дотриманням вимог
чинного законодавства України для подальшого продажу, розповсюдження між
працівниками або з метою анулювання.
4.8. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати
здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він
зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними
зборами рішення про:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
2) вчинення Товариством значного правочину;
3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.
У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік
акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій,
складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних
зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового
викупу акцій.
4.9. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку,
голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з
моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до
рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.
Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову
вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.
4.10. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками
такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного
пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити
його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло
процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що
належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також
кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір
придбати.
Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного
пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.
Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому
придбанню.
4.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило,
за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім
випадків:
- розміщення акцій під час заснування Товариства;
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- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
4.12. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну
вартість.
4.13. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру однакову сукупність прав,
включаючи права на: участь в управлінні акціонерним Товариством;
отримання
дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості
частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність
акціонерного Товариства та інші права, передбачені Законом України «Про акціонерні
товариства».
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші
цінні папери Товариства.
Акція неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони
визнаються одним власником акції і реалізують свої права через одного з них або через
спільного представника.
СТАТТЯ 5. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА
5.1. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку
звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів
Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами
рішення про виплату дивідендів.
5.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких
зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Товариство виплачує дивіденди
виключно грошовими коштами.
5.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається
загальними зборами Товариства.
5.4. 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 передувати даті прийняття рішення загальними зборами про
виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5.5. Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів
письмово, шляхом направлення простого поштового листа, повідомляє осіб, які мають
право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10
днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство
повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями
фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває.
5.6. 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 такому
переліку.
5.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує
дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує
їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
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5.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у
разі, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу
акціонера у відповідності до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».
СТАТТЯ 6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
6.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.
Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку
Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого
Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим
ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
6.2. Розмір резервного капіталу Товариства встановлюється у сумі 641 506 (шістсот
сорок одна тисяча п'ятсот шість) грн. 61 коп.
6.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для
збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства
тощо.
СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА
7.1. Органи управління Товариства:
- Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори акціонерів);
- Наглядова рада;
- Правління Товариства (далі за текстом - Правління).
7.2. Органи контролю Товариства:
- Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом - Ревізійна комісія).
7.3. Загальні збори акціонерів.
7.3.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні
загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені
пунктами 7.3.3.10, 7.3.3.11 і 7.3.3.23 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до
порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами
7.3.3.16 та 7.3.3.17 цього Статуту.
Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо
позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер
(акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких
загальних зборів.
7.3.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
7.3.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:
7.3.3.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
7.3.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
7.3.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
7.3.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
7.3.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
7.3.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7.3.3.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
7.3.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
7.3.3.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та
ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
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7.3.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
7.3.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом;
7.3.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків
обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні
товариства»;
7.3.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
7.3.3.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених
Законом України «Про акціонерні товариства»;
7.3.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
7.3.3.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або
трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами наглядової ради;
7.3.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
7.3.3.18. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень;
7.3.3.19. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
7.3.3.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень;
7.3.3.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
7.3.3.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку,
передбаченого ч.4 ст.84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію
Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,
порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
7.3.3.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту
виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
7.3.3.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
7.3.3.25. обрання комісії з припинення Товариства.
7.3.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції
загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
7.3.5. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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 Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє
права та інтереси трудового колективу.
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.
На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його
до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Товариства, після його складення заборонено.
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Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
7.3.6. Повідомлення про проведення загальних зборів.
7.3.6.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх
порядок денний надсилається 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 ч.б ст. 47 Закону України «Про акціонерні
товариства», - акціонерами, які цього вимагають. 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.
7.3.6.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок
денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом
направлення простого поштового листа, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх
проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде
облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. У
разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення
загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який
забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
7.3.6.3. Товариство не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів
публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.
Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний
фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30
днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі
Інтернет інформацію, передбачену законом.
7.3.6.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі
дані:
- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути
акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до загальних зборів.
7.3.6.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах
населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
7.3.6.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Конкретно визначене місце для
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами,
вказуються у повідомленні про
проведення загальних зборів. Документи для ознайомлення акціонерам можуть надаватися
в електронній формі.
7.3.6.7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів
Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із
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змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення
загальних зборів.
7.3.6.8. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується
наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на
вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.б ст. 47 Закону України «Про акціонерні
товариства», - акціонерами, які цього вимагають.
7.3.6.9. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку,
визначеному ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом
(проектами) рішення з питань порядку денного.
7.3.6.10. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових
кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів товариства.
Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів
Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.б ст. 47 Закону України
«Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про
включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за
чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.
У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не
вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з
дотриманням вимог цього пункту Статуту.
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.
Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами
строку або неповноти даних, передбачених цим пунктом Статуту. Рішення про відмову у
включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути
прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами встановленого строку, або неповноти
даних, передбачених законом.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного
загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох
днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у
включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних
зборів.
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Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно
повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, направивши їм письмове
повідомлення простим поштовим листом. Товариство також надсилає повідомлення про
зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких воно пройшло
процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у
порядку денному загальних зборів.
7.3.6.11. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані
особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це
виконавчий орган акціонерного товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах має бути посвідчена
в порядку, передбаченому законодавством.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника.
7.3.7. Порядок проведення загальних зборів
7.3.7.1.Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом
України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням загальних зборів.
7.3.7.2. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи
інша особа, уповноважена наглядовою радою.
7.3.7.3. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у
повідомленні про проведення загальних зборів.
7.3.7.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) 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 наглядовою радою, а в разі скликання
позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.б ст. 47
Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику)
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах
акціонерів товариства.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує
голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до
початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати
участь у загальних зборах.
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Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігану або
депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник
зберігана або депозитарія.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до
протоколу загальних зборів.
Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його
представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії,
додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має
право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та
виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо
голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх
загальним представником.
Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих
акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть
призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких
представників Товариство
має бути повідомлене письмово до початку реєстрації
акціонерів.
Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників
акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям його підсумків.
Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних
зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких
додаються до протоколу загальних зборів.
7.3.7.5. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на
момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.
Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів,
які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
7.3.7.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з
питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення
кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах Товариства мають
акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути
позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
7.3.7.7. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування,
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків,
встановлених законом.
7.3.7.8. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного
голосування у випадках, встановлених законом та/або цим Статутом. При обранні членів
органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх
кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу
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кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства
вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови
обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного
голосування.
7.3.7.9. Рішення загальних зборів з питань:
- про внесення змін до статуту Товариства;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу Товариства;
- про розміщення акцій;
- про збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства,
- про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою
статті 84 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання
ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між
акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження
ліквідаційного балансу, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
7.3.7.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до
порядку денного.
7.3.7.11. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю
голосів акціонерів, 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.
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.
7.3.7.12. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку
денного, винесених на голосування.
7.3.7.13. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного
проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
Бюлетень для
голосування повинен відповідати вимогам ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні
товариства». Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів
до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних
зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках,
передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів
ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом та
цим Статутом.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від
офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера
(представника).
У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на
голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання
недійсним щодо інших питань.
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Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку
голосів.
7.3.7.14. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань,
пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна
комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Кількісний склад лічильної комісії
не може бути меншим ніж три особи. Повноваження лічильної комісії за договором
можуть передаватися зберігану або депозитарію Товариства. Умови договору
затверджуються загальними зборами.
До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є
кандидатами до складу органів товариства.
7.3.7.15. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма
членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігану або депозитарію протокол
про підсумки голосування підписує представник зберігана або депозитарію.
Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам ст. 45 Закону
України «Про акціонерні товариства».
7.3.7.16. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту
складення протоколу про підсумки голосування.
Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося
голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома
акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення письмової інформації в місці
проведення загальних зборів.
Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів
Товариства.
Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування
опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної
комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше
чотирьох років.
7.3.7.17. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з
моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних
зборів. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості, передбачені ст. 46
Закону України «Про акціонерні товариства». Протокол загальних зборів, підписаний
головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства
та підписом голови виконавчого органу Товариства.
7.3.7.18. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства
банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством.
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі
виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу
або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних
зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових
загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про
Статут
сторінка 11 з 27

кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її
подають.
Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів
Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання
вимоги про їх скликання.
Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може
бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих
акцій товариства;
- неповноти передбачених цим пунктом даних.
Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або
мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління
Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з
моменту його прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що
міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до
порядку денного нових питань або проектів рішень.
Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом
45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти
рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням
акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до
цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до
дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку
денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні
загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в
цьому абзаці, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про
обрання членів наглядової ради.
У разі якщо протягом строку, встановленого цим пунктом, наглядова рада не
прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори
можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про
відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено
акціонерами до суду.
У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші
матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності
на акції Товариства.
7.3.7.19. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого
рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів
законодавства, Статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та
охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може протягом трьох
місяців з дати його прийняття оскаржити це рішення до суду у порядку, передбаченому
чинним законодавством.
7.4. Наглядова рада Товариства
7.4.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про
акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
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Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може
передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної
особи - акціонера.
Члени наглядової ради мають право на Оплату своєї діяльності за рахунок
Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим
зборами кошторисом. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів
наглядової ради визначаються законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду
Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що
укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства
підписується головою правління (генеральним директором) чи іншою уповноваженою
загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі
укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий
договір може бути оплатним або безоплатним.
7.4.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на
вирішення наглядової ради загальними зборами.
7.4.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:
7.4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх
документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих,
затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
7.4.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових загальних зборів;
7.4.3.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів
відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про
акціонерні товариства»;
7.4.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених
Товариством акцій;
7.4.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
7.4.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів;
7.4.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України
«Про акціонерні товариства»;
7.4.3.8. обрання та припинення повноважень голови правління (генерального директора) і
членів правління;
7.4.3.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління,
встановлення розміру їх винагороди;
7.4.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови правління (генерального директора)
або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження голови правління (генерального директора);
7.4.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
7.4.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним
законодавством;
7.4.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
7.4.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку,
визначеного Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;
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7.4.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
7.4.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та
інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
7.4.3.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI
Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
7.4.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених
ч.І ст. 70 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;
7.4.3.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
7.4.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
7.4.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
7.4.3.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій
особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до
статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
7.4.3.23. прийняття рішення про укладення, зміну та припинення договорів (угод), які
стосуються нерухомого майна, на будь-яку суму та надання голові правління
(генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;
7.4.3.24. прийняття рішення про укладення зміну та припинення договорів (угод) про
спільну діяльність; договорів застави, поруки, гарантії; угод, які надають виключне або
ексклюзивне право строком більше 1 року; договорів, які передбачають розрахунки в не
грошовій формі; надання голові правління (генеральному директору) Товариства
повноважень на здійснення вказаних угод;
7.4.3.25. прийняття рішення про створення та/або участь Товариства в юридичних особах,
їх об'єднаннях; припинення участі Товариства в юридичних особах, їх об'єднаннях;
придбання або відчуження корпоративних прав юридичних осіб, акцій, паїв, внесків і т.ін.;
7.4.3.26. прийняття рішення про укладення, зміну, припинення та затвердження угод сума,
яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та надання голові правління
(генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;
7.4.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради
згідно з цим Статутом.
7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства,
не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком
випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради
доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні
товариства».
7.4.6. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають
повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість
представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій
раді визначається самим акціонером.
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Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними
зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні
з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання
Товариством письмового повідомлення про призначення представника.
Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за
дії свого представника у наглядовій раді.
Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на
ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про
призначення представників у наглядовій раді.
Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом
ревізійної комісії Товариства.
7.4.7. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом
кумулятивного голосування. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними
зборами.
7.4.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її
кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні
збори для обрання всього складу наглядової ради.
7.4.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов
цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та
відповідно до цього Статуту, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства
здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він
представляє у наглядовій раді.
Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це
загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у
разі припинення його повноважень.
7.4.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх
числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада
має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
7.4.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової
ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних
зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову
раду.
У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його
повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням
7.4.12. Засідання наглядової ради.
7.4.12.1 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової
ради або на вимогу члена наглядової ради.
Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії,
виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть
участь у засіданні наглядової ради.
На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку
денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в
порядку, встановленому положенням про наглядову раду.
7.4.12.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю,
не рідше одного разу на квартал.
7.4.12.3. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного
голосування (опитування).
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7.4.12.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу
можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу.
7.4.12.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь усі
члени наглядової ради.
7.4.12.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого
органу Товариства.
7.4.12.7. Рішення наглядової ради приймається більш як трьома чвертями голосів
членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
7.4.12.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
Голос голови наглядової ради під час прийняття рішень не має вирішального впливу.
7.4.12.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після
проведення засідання.
Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
7.4.12.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням
може фіксуватися технічними засобами.
7.4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з
числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової
ради.
В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань
інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради
Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього
Товариства.
З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може
прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора
(створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього
аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним
безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.
Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову
раду Товариства.
Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для
вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.
Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для
прийняття наглядовою радою рішень.
7.4.14. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому
порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за
взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря
оплачується із загального бюджету наглядової ради.
7.4.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове
припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
7.4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з
одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,
померлим.
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З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія
договору (контракту), укладеного з ним.
7.5. Правління Товариства.
7.5.1. Правління Товариства - є виконавчим органом, який здійснює управління
поточною діяльністю Товариства.
7.5.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради.
7.5.3. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання
їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і
законом.
7.5.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну
дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.
7.5.5. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються Законом України
«Про акціонерні товариства», цим Статутом та положенням про правління Товариства, а
також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства
контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання
наглядовою радою.
7.5.6. Правління є колегіальним органом, кількісний склад якого не може становити
менше трьох осіб.
7.5.7. Роботою Правління керує Голова Правління(Генеральний директор). Голова
Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються
наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління
товариства.
Голова Правління (Генеральний директор) організовує роботу правління, скликає
засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
Голова Правління (Генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені
Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством
України, також може бути наділений цими повноваженнями.
У разі неможливості виконання Головою Правління (Генеральним директором) своїх
повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів
правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва,
передбаченому Цивільним кодексом України.
7.5.8. Порядок скликання та проведення засідань правління встановлюється
положенням про правління акціонерного товариства.
Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та
вносити питання до порядку денного засідання.
Члени наглядової ради, а також представник профспілкового комітету, який підписав
колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на
засіданнях правління.
На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління
підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління,
члена наглядової" ради сд5сг лр*гдеїавдаик? ^ртп^ксшшглкого комітету, який підписав
колективний договір від імені трудового колективу.
7.5.9. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати
можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених
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іаконом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому
втримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її
неправомірне використання.
7.5.10. Повноваження Голови правління(Генерального директора) припиняються за
рішенням наглядової ради.
Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.
Підстави припинення повноважень Голови правління (Генерального директора)
та/або члена правління встановлюються законом, цим Статутом, положенням про
правління,
а також контрактом, укладеним з Головою правління (Генеральним
директором) та/або членом правління.
7.6. Ревізійна комісія
7.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.
Члени ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа
юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної
комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
Строк повноважень членів ревізійної комісії - 3 (три) роки.
Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії:
- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.
Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються Законом
України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом,
положенням про ревізійну комісію а також договором, що укладається з кожним членом
ревізійної комісії (ревізором).
7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних
зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії
мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань
порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та
правління у випадках, передбачених Законом України «По акціонерні товариства», цим
Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності
Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної
комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.
Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що
визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.
7.6.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься
інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період;
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- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності.
єрів
СТАТТЯ 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
8.1. Внесення змін до Статуту Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів
акціонерів і підлягає державній реєстрації.
СТАТТЯ 9.ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
9.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та
обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів
у порядку, передбаченому Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», з
дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами
законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства
визначаються законодавством.
9.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства
9.3.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за
рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або
відповідних органів влади, у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України
«Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом
України та іншими актами законодавства. Товариство не може одночасно здійснювати
злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
9.3.2. У випадку припинення Товариства внаслідок поділу, його акції конвертуються
в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку
припинення Товариства
внаслідок в наслідок злиття, приєднання,
його акції
конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його
акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок перетворення, його акції
конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та
розподіляються серед його учасників.
При виділі акції Товариства конвертуються в його акції і акції акціонерного
товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого
здійснюється виділ.
У випадку злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства не
підлягають конвертації його акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до
Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства його
акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також
отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати номінальну вартість належних
акціонеру акцій. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття
(приєднання) або планом поділу (виділу).
9.3.3. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний
учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями)
підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.
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9.3.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про
реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з
дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про припинення Товариства.
Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного
реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
9.3.5. Договір про злиття (приєднання) Товариства та план поділу (виділ,
перетворення) Товариства
9.3.5.1. У випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства
Наглядова рада розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу
(виділу, перетворення), які повинні містити інформацію, передбачену ст.81 Закону
України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада повинна підготувати для акціонерів
пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу,
перетворення) щодо економічного обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу,
виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна
Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів
Товариства.
9.3.5.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у випадку його участі у
злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які
виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану
поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати інформацію,
передбачену ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».
9.3.5.3. За поданням наглядової ради загальні збори Товариства, у випадку його
участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про
припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про
затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу,
перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або
розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
9.3.6. Протягом ЗО днів з дати прийняття загальними зборами рішення про
припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі
припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення
загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або
приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і
опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.
Товариство зобов'язане повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу,
на якій воно пройшло процедуру лістингу. Злиття, приєднання, поділ, виділ або
перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
9.4. Ліквідація Товариства
9.4.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів
у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства,
з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом та Законом України «Про
акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються
законодавством.
9.4.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має
зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до
статті 89 цього Закону України «Про акціонерні товариства».
Статут
сторінка 11 з 27

іерів

9.4.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії,
затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що
залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного
Товариства, якщо інше не передбачено законом.
9.4.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження
Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною
комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.
9.4.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що
припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення
державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

Голова правління
(Генеральний директор)
ПАТ «Вторинні ресурси»

онерів

ку

Козел Олександр Миколайович

ва

Місто Кірово -

град, Кіровоградської області, Україна.
двадцять третього грудня дві тисячі тринадцятого року.
Я, Тюртюбек О.О., приватний нотаріус Кіровоградського міського
нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління Публічного
Акціонерного Товариства «ВТОРИННІ РЕСУРСИ», громадянина України- КОЗЕЛ
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності .
Особу
представника
встановлено, його дієздатність та повноваження
перевірена
^ано в реєстрі за№ 1590.
рти відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат».
Нотаріус

