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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ 
МАТЕРІАЛІВ» (надалі - Товариство) є господарське товариство, статутний капітал якого 
поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за 
якими, посвідчуються акціями, є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства 
«Рівненська фабрика нетканих матеріалів», заснованого відповідно до рішення Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від "15" липня 1994р. № 
625 шляхом перетворення державного підприємства Рівненська фабрика нетканих матеріалів у 
відкрите акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів». ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ» є 
повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства 
«Рівненська фабрика нетканих матеріалів». 

1.2. Найменування Товариства: 
Повне: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА 

НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ». 
Скорочене: ПАТ «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ». 
1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 33016. м. Рівне, вул., Фабрична, 2. 
1.4. Тип Товариства: Товариство є публічним акціонерним товариством. 
1.5. На ПАТ «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ» діє профспілка згідно 

з законодавством України та колективним договором. 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

2.1. Товариство створюється з метою задоволення суспільних потреб в його продукції, 
роботах, товарах, послугах, отримання прибутку і на його основі розширення виробництва, 
реалізації виробничо-економічних і соціально-культурних інтересів акціонерів та членів 
трудового колективу. 

2.2. Предметом діяльності Товариства є: 
2.2.1. виробництво та реалізація нетканих матеріалів типу тканин; 
2.2.2. виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-

технічного та іншого призначення; 
2.2.3. організація та здійснення оптової, консигнаційної, комісійної та роздрібної торгівлі 

на території України та за ї"ї межами; 
2.2.4. виробництво теплової енергії, транспортування і"ї магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів 
господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на 
теплоенергоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії); 

2.2.5. організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по розробці 
нових видів тканин та іншої продукції, реалізація наукових розробок; 

2.2.6. надання послуг по розробці та впровадженню автоматизованих систем управління 
виробництвом, бізнесом; 

2.2.7. надання консультаційних послуг з питань організації та управління бізнесом; 
2.2.8. підприємницька діяльність на території України та за Гї межами, що пов'язана з 

наданням цінних паперів, ліцензій, патентів, ноу-хау, торгівельних марок та інших 
нематеріальних об'єктів власності, а також з боку іноземних суб'єктів господарювання; 

2.2.9. здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 
2.2.10. виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, 

агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел; 
2.2.11. експорт і імпорт товарів, послуг, робіт, капіталів та робочої сили; 
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2.2.12. товарообмінні (бартерні операції) та інша діяльність, побудована на формахЗ 
зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності; 

2.2.13. торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями; 
2.2.14. закупка, зберігання, переробка та виробництво у фізичних та юридичних осі̂  

сільськогосподарської продукції за готівку та безготівковий розрахунок, наукова, науково-
технічна, і науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами| 
господарської діяльності; 

2.2.15. діяльність, пов'язана із наданням посллт для здобуття професійної, середньоіі 
спеціальної та вищої освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, проведення| 
виробничої практики ст>'дентів, стажування; 

2.2 16. організація та здійснення діяльності в гатузі проведення виставок, аукціонів, торгів,! 
конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на| 
комерційній основі в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності; 

2.2.17. орендні (лізингові) операції, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської! 
діяльності; 

2.2.18. посередницькі операції (на підставі комісійних, агентським договорів, договорів' 
доручення, договір поруки та інших); 

2.2.19. здавання в оренду майна та приміщень; 

Будівництво: 
2.2.20. проектування, монтаж, будівництво систем опалення житлових, промислових,| 

лік\'р,тт.но-прпфі-іпктіічних ттпвчальних закладів: 
2.2.21. ремонт сільськогосподарської техніки і автомобільного транспорту; 
2.2.22. проектування і виготовлення тари і упаковки для прод\тстів харчування, виробів] 

сільськогосподарських, промислових і хімічних; 
2.2.23. розробка та впровадження комп'ютерних програм та інших продуктів програмного| 

забезпечення, 
2.2.24. будівництво та ремонт виробничих та адміністративних будівель, житла, зовнішніх] 

та внутрішніх інженерних мереж; 
2.2.25. здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт; 
2.2.26. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд; 
2.2.27. експертна діяльність в сфері будівництва; 

Торгівля і послуги: 
2.2.28. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова; 
2.2.29. роздрібна торгівля; 
2.2.30. комерційно-посередницька діяльність; 
2.2.31. оптова торгівля недержавних оріанізацій, крім споживчої кооперації: 
2.2.32. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та .харчовігми добавками; 
2.2.33. оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом; 
2.2.34. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання; 
2.2.35. оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами: 
2.2.36. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами; 
2.2.37. оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами; 
2.2.38. оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин; 
2.2.39. оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів; 
2.2.40. роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації; 
2.2.41. оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації; 
2.2.42. експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, колгалектуючих 

та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, 
будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини; 

2.2.43. надання лізингових, інжинірингових, інформаційних, консалтингових, брокерських, 
дилерських, фінансових, медичних, фізкультурно-оздоровчих та інших послуг: 

2.2.44. виконання представницьких функцій і конкретних дор\'чень підприємств, 
організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг; 



2.2.74. редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції; 
2.2.75. надання поліграфічних послуг; 
2.2.1 Ь. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням пілприємств і 

організацій; 
22.11. інформаційні послуги; 
2.2.78. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству. 
2.3. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не с\'ТЕеречать мет, 

діяльності товариства і не заборонені чинним законодавством України. 
2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчи.мн актамі 

товариство може займатися тільки на підставі спеціатьного дозволу (ліцензії). 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. 
3.2.Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно д1 

цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України. Товариств] 
може бути відповідачем та позивачем у суді. 

3.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавство]! 
України, складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яки| 
відображено в балансі Товариства. 

3.4. Товаристпо г власніпсом: 
3.4.1. майна, переданого йому засновником Товариства у власність, як вклад до статутногі 

капіталу (фонду); 
3.4.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності: 
3.4.3. одержаних доходів; 
3.4.4. іншого майна, набутого на підставах, шо не заборонені законодавством України. 
3.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та 

розпоряджається майном, належним йому на праві власності. Ризик випадкової загибелі 
пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, нес 
Товариство. 

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки] 
банках, юварипіі ,іііак, /ікіііі злтвсрдж}'сться виконавчим органом Товариства і реєструється 
Торгово-промисловій палаті України; печатку зі своєю назвою. 

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати 
передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва, та інші матеріальї 
цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечит| 
чинному законодавству України та цьому Статуту. 

3.8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладаті 
будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бут| 
позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському 
адміністративному, третейському суді. 

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку: 
3.9.1. випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та ї| 

похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавство!| 
України, розміщувати їх в Україні та за Гї межами; 

3.9.2. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарське 
діяльності: 

3.9.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товарист| 
та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів (фондів 
юридичних осіб і бути колективним члено.м громадських організацій; 

3.9.4. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва 
дочірні підприємства, спільні підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, ні 
заборонені чинним законодавством України; 
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3.9.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або 
іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо 
це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту; 

3.9.6. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України. 
3.10. Створені Товариством підприємства, філії та представництва можуть наділятися 

основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх 
діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства. 

3.11. Товариство може користуватися кредитами на комерційній основі та наданими як 
державна Допомога. 

3.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що 
належить йому, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення. 

3.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання акціонерів, засновників та 
держави. 

3.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик 
збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів 
Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі 
вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. 

3.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе 
відповідальності за зобов'язаннями Товариства. 

3.16. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють 
відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів 
Товариства. 

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 

4.1. Засновник Товариства: держава, в особі регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській області. 

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які набули права 
власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному 
ринку цінних паперів. 

4.3. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України. 

4.4. Усі акціонери повинні бути занесені до реєстру власників іменних цінних паперів 
Товариства. 

4.5. Права та обов'язки акціонерів товариства: 
4.5.1. Права акціонерів - власників простих акцій: 
4.5.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова 

сукупність прав, включаючи права на: 
4.5.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних 

зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до 
органів управління товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів 
відповідно до цього Статуту; 

4.5.1.1.2. отримання ливіленлів: 
4.5.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього 

майна; 
4.5.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу 

акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти 
Говарисіьа ііро його діяльиісіь, нроіоколи зборів акціонерів; 

4.5.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним 
законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання 
інформації з Обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); 

4.5.1.1.6. придбати додатково випущені Товариством акції; 
4.5.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному 

чинним Законодавством України; 
4.5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного 
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5.1.14. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту 
знесення цих змін до державного реєстру. 

5.1.15. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій 
Ьормі. Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються 
іержавою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим 
дентральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не 
Зільше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати для 
})ормування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та 
лід заставу. 

•^ '̂  Рси-рпиип капітал Тсіпариства. 
5.2.1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 

зідсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань 
зід чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення 
зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим 
яіж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. 

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для 
збільшення стагу І1ІОІ о каііііа.:іу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо. 

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства. 
5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною 

вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. 
5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість 

чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні 
зміни до Статуту в установленому законом порядку. 

5.3.3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного 
.чашіа.1), Бсіановлений законодавством для акціонерних товариств. Товариство зобов'язане 
протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення 
тро ліквідацію. 

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених 
Товариством акцій. 

6.1.1. Товариством розміщено 4 731 875 штук простих іменних акцій номінальною 
зартістю 0,05 гривні кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування). 

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в 
зездокументарній формі. 

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій. 
6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості 

голосів за діями, що належать одному акціонеру. 
6.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші 

діїіи: і;аіісріі Тиварпсіва. 
6.4. Випуск акцій. 
6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних 

зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. 
6.4.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її 

танкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених 
законодавством України. 

6.4.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її 
номінальну вартість. 

6.4.4. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами 
Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку 
лід час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються 
умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До 
'•юменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим 
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приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. 
6.4.5. Піл час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку 

в строки, що встановлені законодавством України. 
6.5. Консолідація та дроблення акцій. 
6.5.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним аки 

внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і кла 
Обов'язковою )'мовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількії 
акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. 

6.5.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслі; 
чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. 

6.5.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутне 
капіталу Товариства. 

6.5.4.У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відпові. 
зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. 

6.5. Анулювання акцій. 
6.5.1.Товариство в порядку, встановленому Державною ко.місією з цінних паперів 

фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал а 
підвищиіи номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал. 

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ 

7.1. Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплат 
повної варіосп акцій, нсоїьіачені акції ви.іучаються і пропонуються для повторного продажу.] 

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за 
прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. 

8.ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА' 

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенні] 
Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інш: 
надходжень д господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівнянії 
до них витрат (у т.ч, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбаче 
чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсот) 
по кредитах (позиках) і по облігаціях. 

8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 
8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал; 
8 3.2 накопичується нерозподілений приб>'ток; 
8.3.3. виплачуються дивіденди; 
8.3.4. покриваються збитки. 
8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплаї 

дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статуто" 
8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства Україні 
8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів. 
8.6.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру] 

розрахунку на дну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу 
класу враховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключіі 
грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення які 
зареєстровано ) встановленому законодавством порядку. 

8.6.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/аб 
нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, І 
строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначаєтьа 
без вирахування податків, передбачених законодавством України. 

8.0.3. Рішення про Бии 1̂ат) дивідендів та їх роз.мір за простими акціями приймаєть(] 
загальними зборами Товариства. 



8.6.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі 
рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів. 

8.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати 
виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 

- -!ЬІі про рез>^1Ь1аіи розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 
законодавством порядку; 

- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного 
капіталу. 

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 
виплати. Дата кладення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може 
передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. 

8.9.Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, 
розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-
сторінці Товариства в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в 
офіційному друкованому органі. Протягом К) днів після прийняття рішення про виплату 
дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів 
фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. 

8.10. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним 
законодавством країни та передбачений V рішенні загальних зборів Товариства. Порядок 
виплати дивідендів за прости.м и акція.ми визначається у рішенні загальних зборів Товариства. 

8.11.Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у 
випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу 
акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 

8.12. Товариство може створювати: 
- фонд сплати дивідендів; 
- фонл розвитку виробництва: 
- фонд соціального забезпечення. 
8.12.1. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку, що 

залишається в Упорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього 
фонду затверджується вищим органом Товариства. Кошти фонду сплачуються акціонерам 
пропорційно до загальної кількості належних їм акцій на момент початку виплати дивідендів. 
Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є акціонерами. 

8.12.2. Дивіденди виплачуються шляхом безготівкового перерахування, поштовим 
переказом, через касу Товариства або іншим способом по рішенню органу, що прийняв 
ріміспия про виплату ливідспдіи. 

8.12.3. Витрати, які виникають при необхідності перерахування дивідендів (оплата 
комісійних банку, плата послуг установ зв'язку тощо), проводиться за рахунок суми 
дивідендів, призначених до виплати акціонеру. 

8.12.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок чистого прибутку, що 
залишається в розпорядженні Товариства. Кошти цього фонду за рішенням виконавчого 
органу Товариства спрямовуються на відновлення основних фондів і науково-технічний 
розвиток та розширення виробництва. 

8.12.5. Фонд соціального забезпечення створюється за рахунок чистого прибутку, що 
залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього 
фонду визначається зборами акціонерів. Кошти фонду використовуються на додаткові, понад 
передбачені чинним Законодавсівом, соціа̂ •1ьні заходи та матеріальне заохочення 
працівників. 

8.13. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди 
Товариства. 

8.14. Кошти одного фонду МОЖУТЬ бути використані Л.ІЇЯ фінансування заходів, 
запланованих по іншому фонду, за умов, якщо буде забезпечене відшкодування тимчасово 
запозичених коштів фондів Товариства. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів 
Товариства приймається виконавчим органом Товариства, яке обов'язково доводиться до 
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відома наглядової ради. Контроль за використанням коштів фондів Товариства в ме^ 
своїх повноважень здійснюють Наглядова рада та ревізійна комісія. 

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 

9.1. Управління Товариством здійснюють: 
- випшй орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства 
- наглядова рада Товариства; 

- ревізійна комісія Товариства; 
- виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. 
9.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства. 
9.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними 

зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства. 
9.3. Посадові особи органів Товариства. 
9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Нагляде 

ради. Генеральний директор. Голова та члени Ревізійної комісії. 
9.3.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товарне^ 

дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. 
9.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерції 

таємницю. Інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльні| 
Товариства, крім випадків, передбачених законом. 

9.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариствол 
шкоду ( збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинні 
законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька о^ 
їхня відповідальність перед Товариством є солідарною. 

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА 

10.1. Вищий орган Товариства. 
10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. 
10.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). 
10.1.3. Річні Запип.ні збори Товариства проводяться не пізніше ЗО квітня наступного 

звітним року на підставі рішення Наглядової ради. 
10.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
10.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Зага̂ ^ 

збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверд)! 
витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за раху| 
коштів товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, б| 
прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведе^ 
Загальних зборів. 

10.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів,] 
мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням осе 
яка скликаг Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариств^ 
посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє щ 
та інтереси трудового колективу. 

10.1.7 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складаєтьс 
порядку, встановленому законодавством України. 

10.1.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складаєт 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у поряд 
встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

10.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом 
10.2. Компетенція Загальних зборів Товариства. 
10.2.1.Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 
10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 
10.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
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10.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства; 
10.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
10.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій; 
10.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
10.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 
10.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
10.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори. Наглядову раду. Виконавчий 

орган іа Рсиізійіі> комісію, а іакож внесення змін до них; 
10.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства; 
10.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства; 
10.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім 

випадків обов'язкового викупу акцій; 
10.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій; 
10.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів; 
10.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 
10.2.2.16. 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 договорів з членами Наглядової ради; 

10.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень 
членів Наглядової ради; 

10.2.2.18. Обрання Генерального директора Товариства; 
10.2.2.19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про 

припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень; 
і 0.2.2.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії; 
10.2.2.21. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, 

реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з 
припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення 
(ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 
(передавального, розподільчого) балансу (акта); 

10.2.2.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
виконавчого органу , звіту Ревізійної комісії; 

10.2.2.23. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття 
рішення про Припинення їх повноважень; 

10.2.2.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); 

10.2.2.25Л 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; ^ 

іи.2.2.26. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів згідно з цим Статутом. 

10.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних , зборів не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства. 

10.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства. 
10.3.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою 

радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, 
передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають. 

10.3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання 
про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу , 
звіту Ревізійної комісії; 

10.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки 
обов'язково зносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження 
умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
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ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
підписання цивільио-нраБових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішеї 
про припинення повноважень членів Наглядової ради. 

10.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок ден 
надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в поря 
встлиогілсиом}' закоиодаисгвом України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в 
скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбаче 
законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийн: 
рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 
до дати проведення Загальних зборів. 

10.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок ден 
надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за ЗО днів до дати їх проведе 
особою, яка скликає Загальні збори. 

10.3.4. Товариство не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів публік 
офіційному друкованол^у органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публі 
акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів ТІ 
порядок денний фондовій біржі,- на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також 
пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторін 
мережі Інтернет інформацію. 

10.3.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 
містити такі дані: 

1)повнс иаймеіі}ііаіііія іа місцезнаходження товариства; 
2)дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають приб 

(акціонери) проведення запільних зборів: 
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 
5) перелік питань, що виносяться на голосування; 
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 

час підготовки до загальних зборів. 
10.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери мож; 

ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 
10.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до да 

проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та доступному місці, а в де: 
проведення зборів - у місці їх проведення. 

10.4.2. Документи надаються для ознайомлення за письмовим запитом акціонера, у яко 
оСоь/ілчиои осиіш'іаі'льу.л наимснування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та п( 
батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якої 
обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем стано 
на дату подання письмового запиту. 

10.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборі 
акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або 
якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку 
змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносятьс 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до склад 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

10.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів пр 
зміни у порядку денному Загальних зборів. 

10.5.1. Кожний акціонер .має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядк 
денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до склад; 
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 щод 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведенн, 
загальних зборів. 
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10.5.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій 
формі із зазначенням прізьища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йо^ у акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а 
також кількості, типу таУаЬо класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства). 

10.5.3. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових 
загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, -
акціонери, які цього вима/ають, 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. 

10.5.4.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 >' ' О 'і 1 та г 10.5 '̂  Статуту. 

10.5.5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів 
акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: 

10.5.5.1. нелотримаі!НЯ акціонерами стпоку встановленого п. 10.5.1; 
10.5.5.2. неповноти даних, передбачених п. 10.5.2. 
10.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного 

Загальних зборів надсилає гься Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту 
його прийняття. 

10.5.7. Публічтю акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у 
порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло 
процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
розміщує на власній веб-оторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у 
порядку денному загальних зборів. 

10.5.8. У разі якщо кількість акціонерів Товариства понад 1000 осіб Повідомлення про 
зміни у порядку денному Загальних зборів.не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Загальних тборіп пу^'иууст.-ся в (іфіційіюму лр\'копаііому органі. 

10.6. Порядок проведення Загальних зборів. 
10.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та 

Положенням про Загальні збори. 
10.6.2. ГОЛОВУЄ на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи 

інша особа, уповновалсена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах 
керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх 
роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює 
дотримання регламегггу Заіальних зборів, оголошує питаїіня порядку денного і надає слово 
учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних 
зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує 
підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних 
зборів. 

10.6.3. Перед початком Загатьних зборів акціонери (їх представники) проходять 
реєстрацію, реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, 
передбаченому закеі...Диисі.іо,м України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. 

10.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представїшків) проводить реєстраційна комісія, яка 
призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 

10 6.5. Пере.'̂ ::: пкці іиеріг, які зпресструвапися для } масті у Загальних зборах, підписує 
голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів і'ї членів до початку 
проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 
додається до протоколу Загальних зборів. 

10.6.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які 
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мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власнлками 10 і більше відсотків прос" 
акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондсього ринку можуть призначати св 
представників для напіяду за реєстрацією акціонерів проведенням Загальних збо] 
голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товарне 
повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 

10.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів: 
10.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визна^гається реєстраційною комісією | 

момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. 
10.7.2. Загальні збори мають кворум за умови ре(страції для участі у них акціоне| 

які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товарне 
визнаються правомочними лише за паяриості кворуму. 

10 8 ГТор тг̂ ок ггрийттятт' рітпень Загальними зборами. 
10.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один гол )С для вирішення кожного з пит^ 

винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення к\"мулятивного голосува 
під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні зага 
кількість голосів акціонера помнож>'ється на кількість членів органу Товариства, 
обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одн| 
кандидата або розподілю и їх між кількома кандидатами. 

10.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих ак 
Товариства, які володіюі ь акціями на лату складення переліку акціонерів, які мають право] 
участь у Загальних зборах, 

10.8.3. Акцюнер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має пр^ 
брати участь у Загальних зборах та голосувати на них. 

10.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймаєт 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 
власниками го.иосуючих з цього питання акцій, крім випадк.в, передбачених у п. 10.8.5., п.Ю.̂  
та п.10.8.7. Статуту. 

10.8.5. Обпапилит ло складу ор̂ л̂пу Товариства вважаються кандидати, які набр^ 
найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів. 

10.8.6. Рішення Загальних зборір з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 -Т0.2.2. 
10.2.2.21 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загаль 
їх кількості. 

10.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передо.іченого пунктом 10.2.2.25 Стат)* 
приймається трьома чве])тями голосів - кціонерів від загальної їх кількості у випадку, як 
ринкова вартість майна або послуг, шо с предметом такого правочину, становить 50 і біль 
відсотків вартості активів за даними осгпішьої річної фінансової звітності Товариства. 

10.8.8. Зіігальні збоїлі не можуть приймати рішення з питань, не включених до пор^ 
денного. 

10.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денне 
винесених на голосування. 

10.9. Перерва на Загальних зборах. 
10.9.1. У ході Загальних зборіи може; бути оголошено перерву до наступного дня. Рішен 

про оголошення перерви до наступіюго дня приймається простою більшістю голосів акціонер 
які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуюч 
принаймні з одного питання, щп розглядатиметься насгупного дня. Повторна реєстра: 
акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. 

10.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних збор 
визначається нл гідгтлві лпних реєстрп:̂ "'" пертого дня. 

10.9.3.Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене 
повідомленні про проведення Загальних зборів. 

10.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох] 
10.10. Спосіб голосування. 
10.10.1. Голосування па Загалїліих зборах з питань порядку денного проводиться тількі] 

використанням бюлетенів для голос}-ання. Отри.мання акціонерами (їх представника 
бюлетенів для голосування підтверджусл ься підписами учасників загальних зборів у переліку] 
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акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 
10.10.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не 

пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, ш;одо 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 законом, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до 
проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. 

10.11. Лічильна к(імісія. 
10.11.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрах)пнку голосів та інших питань, 

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна 
комісія, яка обирається Загальними зборами. 

10 11.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До 
складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до 
складу органів Товариства. 

10.12. Протокол про підсумки голосування. 
10.12.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма 

членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про 
підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, 
рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і 
утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного 
на голосування. 

10.12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення 
протоколу про ііідсумки голосування. 

10 12.3. 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 протоколу про підсумки 
голосування інтернет-сторінці товариства в мережі Інтернет. 

10 П 4. Протокол про Підсумки голосування додається до протоколу Загальних 
зборів. 

10.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для 
голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку-
його діяльності, але не більше чотирьох років. 

10 1\ Ппопікол "ї'гальних зборів 
10.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закритйїу"^ 

Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. ^ 
10.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі 

скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених 
законом, - акціонерами, які цього вимагають. 

10.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та 
Положеньл.м про Зиі а.іьш збори. 

10.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем загальних 
зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. 

10.14. Позачергові Загальні збори. 
1^ ' М П, ••,;;•:'-'; : >ві '̂ , :а,:міі ч'бори скликаються Наглядовою радою; ... 
10.14.1.1. з власної ініціативи; 
10.14.1.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання 

Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 
10.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії; ' 
10.'М.4 нп в!і\юг)' акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 
10.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства. 
10.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи 

Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та 
проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) 
здійснюєтг^ся відповідно до п.п. 10.1. - 10ЛЗ. цього Статуту. ' < 
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зиорів Товариства з підстав, встановлених законом, Статутом Товариства, а тако| 
контрактом, укладеним з Генеральним директором. 

11.4.2. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генеральної] 
директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, 
вирішення зага.тьнимн зборами питання про припинення його повноважень. 

11.4.3. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважея 
особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, Наглядова рада зобов'язав 
призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора 
скликати позачергові загальні збори. 

Г 4 4. У р;пі віл'^оронення Генерального директора від здійснення повноважеЕ 
Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосш 
про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включеі 
питання про переобрання виконавчого органу товариства. 

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. 

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії. 
12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариств 

Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 
(п'ять) членів, у т.ч. Голов}' Ревізійної комісії. 

:..,.,_. Ч і ^._.лііи і а к̂ .мі̂ -ії в акціоіісрни.ч 'іовариствах обираються виключно шляхоі 
кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність 
та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членал 
ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії 
якщо інше не передбачено статутом товариства, на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливі 
дьої и сф^.к) иивноважсьья Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дн^ 
проведення - найближчих Загальних зборів. 

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 
12.1.3.1. члени Наглядової ради; 
12.1.3.2. Генеральний директор; 
12.1.3.3. особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
12 1 3.4. Ч.ЇЇЄНИ інших органів Товариства. 
12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісі] 

Товариства. 
12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішен^ 

визначаються Положеннял' про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожни» 
членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавств^ 
України. 

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальнш 
зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії маюті] 
право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядк} 
денного з правом дорадчого голосу. 

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядовоі| 
ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннямї 
товариства. 

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок 
зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. 

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів 
висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства 
під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених| 
нею реві " га м^; \ /За:. іь::іі.м збора.м або ІГіг.іядовій раді. 

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами] 
фінансового року: 
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прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акці| 

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбаченр 

1. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановленн 

13.2.1. До комиеіснції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань 
передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової раді 
Загальними зборами. 

13.2.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
13.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюютьо 

питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 
13.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату ї) 

проведення га про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерам» 
позачергових Загальних зборів; 

13.2.2.3 чрийнятт.'- рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборії і 
на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 11 

13.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
13.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, кріп 

акцій; 
13.2.2.6. 

цінних паперів; 
іі.2.2./. 

законодавств ом; 
13.2.2.8. затвердження умов та укладання контракт} з Генеральним директорол 

встановлення розміру його винагороди; 
13.2.2.9.- прийюі.тя рішення про обрання та відсторонення Генерального директо]: 

від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваженні 
виконавчого органу; * І 

13.2.2.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органі» 
Товариства; 

13.2.2 
законодавством; 

13.2.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, щі| 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його посл>т; 

13.2.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отриманні] 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленол 
тптгонтпрстпом: 

13.2.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлен' 
про проведення Загальних зборів та мають право на участь >• загальних зборах відповідно д 
законодавства; 

13.2.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових група] 
• та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

13.2.2.16. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, 
, І поділу, виділу або :і .-ретворення Товариства; 

\Х/ (і|і2.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках| 
передбачених законодавством;- '.": 

13.2і2.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідоіі 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивіденді^ 
або викупу акцій: 

13.2.2.19. прийняпя рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердженні! 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

13.2.2.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменни^ 
цінних ііааеріь Гоьарисіьа або деиозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, щ^ 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

13.2.2.21. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій 
акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 

13.2.2.22. утвореи.іл комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, як 
передаються їм для вивчення та підготовки; 

13.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової 
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І ради згідно із законодавством або статутом Товариства. 
13.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть 

вирішуватися іншими оріанами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, 
встановлених законодавством. 

13.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має 
право: 

13.2.4.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності 
Товариства; 

13.2.4.2.Вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників 
Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх посадової діяльності. 

13.2.4.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним 
директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного 
законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить 
меті чіят^-нпсті Товппиствт 

13.2.4.4. здійснювати інші дії. які можуть бути необхідними для ефективного 
виконання Наглядовою радою своїх завдань. 

13.3 .Обрання членів Наглядової ради. 
13.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, 

які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової 
ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. 
Порядок діяльності предсіавника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером 
на строк З (три) роки у складі 5 (п'яти) членів. У випадку спливу цього строку повноваження 
членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. 

13.3.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. 
13.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження 

рішенням Загальних зборів. 
13.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного 

голосування. 
13.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 
!:,3.б. Ч.ісіі Пагля^^ -̂вої ради не може бути одночасно Генеральним директором 

Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. 
13.3.7. Голова наглядової ради та секретар наглядової ради обираються на першому 

засіданні ради простою більгпістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. 
1^38. 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. 

13.3.9. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання 
Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом. 
Статутом Товариства та Псі.моженням про Наглядову раду. 

13 3.10. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх 
повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, 
шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), 
встановленого у рішенні Наглядової ради, 

13.4. Засідання Наглядової ради 
13.4.1. Засідання Наглядової ра,5и скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради 

аоо на вимогу члена Наглядової ради. 
13.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії. 

Генерального директора. 
13.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на іри місяиі. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів 
Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради. 

13.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного 
голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду. 

13.4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 
ніж половина її складу. 21 
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13.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор. 
13.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голо(і 

членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішені 
Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральнв 
директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочіргі) 
підприємств, філій та представництв Товариства. 

13.4.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 
13.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняті] 

рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради. 
13.4.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протятії 

п'яти днів після проведення засідання. 
13.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені; 

Положенні про Наглядову раду. 
13.4.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий та секретар 

засіданні. 
13.4.13. Про іюрі.,чок денний, дат}', час та місце проведення засідання Наглядової РЕ 

її члени повідомляються секретарем наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової рг 
Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє ін^ 
документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради. 

13.4.14. Секретар наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоко^^ 
засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою. 

13.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. 
13.5.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причі 

прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
одночасне обрання нових членів. 

13.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 
одночасним припиненням договору припиняються: 

13.5.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 
тижні; 

13.5.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станс̂  
здоров'я; 

13.5.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засудже^ 
до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 

13.5.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвіс^ 
відсутнім, померлим. 

13.5.2.5. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може 
прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

Ні І; 

14.1. Спосіб та порядок внесення змій до статуту. 
14.1.1. Внесення змін до'Статуту Товариства може оформлятися або окремим додаткс 

або виї'Л'їдепням Ст'ітуту п новій редакції. 
14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальну 

зборів акціонерів. 
14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товарисі 

приймаються більпі як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. 
14.2. Державна реєстрація змін до Статуту. 
14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановлено^ 

чинним законодавством України порядку, 
14.2.2.Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня 

держаїиюї реєстрації, а } ішпадках, встановлених чинним законодавством України, - з момеї 
повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство 
акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у 
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17.2.1. розглядає і затверджує проект колективного договору; 
17.2.2. визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам підприємства 

соціальних пільг; 
17.2.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивносі 

праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання пре 
представлення працівників до державних нагород. 

17.3. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має праве 
представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства 
профспілковий комітет та інше). 

17.4. В Товаристві між представником власника і трудовим колективоА 
укладається колективний договір, яки.м регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини| 
трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом. 

17.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльностц 
товариства, виробляються і приймаються органами управління товариства за участю трудового 
колективу і уповноважених ним органів. 

18.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
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18.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та 
обов'язків іншим підприємницьким : товариствам - правонаступникам (шляхом злиття,] 
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. 

18.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборіві 
у порядку, передбаченом} чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду,] 
рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства 
визначаються чинним законодавством України. 

18.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або^ 
банкрутства встановлюється чинним законодавством України. 

18.2, Злігітя. пригди ііїня. поді;;. псрстпорення та виліл Товариства. 
18.2.1. Злиггям Товариства- визнається виникнення нового акціонерного товариства-І 

правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язківі 
Товариства та інших акціонерних товариства, які беруть участь у злитті з Товариством,! 
одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним! 
товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного| 
товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття. 
18.2,2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з| 
передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству-
правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. УІ 
разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі| 
права те обов'язки Товариства. 

і8.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіхі 
його прав та обов'язків більше ніж одному новому айїіонерному товариству-правонаступникуі 
згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У 
разі поділ} Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом)! 
у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств-правонаступників, що! 
утворені внаслідок цього поділу. 

18.2.4. Перетворення.м Товариства визнається зміна його організаційно-правової| 
форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству-
правонасгупнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше! 
господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до 
новоутвореного підприємницького товариства-правонаступника переходять усі права і І 
обов'язки Товариства. 

18.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних] 
товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків 
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Товариства без припинення Товариства. З 1 овариства може виділитися лише 
акціонерне товариство. "̂ ' разі виділ} з Товариства одного або кількох нових акціонерних 
товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних 
частках права і обов'язки Товариства. 

18.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за 
рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або 
відповідних органів державної влади. 

18.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність 
одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом 
злитгя ао., присдішння. 

18.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ 
та^або перетворення. 

18.2.9. На зборах учасників підприємницького ювариства-правонаступника кожний 
учасник огри.\і)є кількісчь голосів, що надаватим>'ться йому акціями (частками, паями) 
підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 

18.2.10. 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). 

18.2 11. 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. 

18.2.12. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, пдо 
виділилося. 

Іь.^.іЗ. Реорганізація Товариства {зяття, приєднання, поділ, виділення, перетворення 
проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України; з урахуванням 
особливостей по забезпеченню праіюнаступництва щодо укладання договорів страхування, 
встановлених уновноваженим державшім органом. 

18.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі 
Товариства. 

18.3.1. Протягом ЗО днів з дати прийняггя 3;ігальними зборами рішення про 
припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення 
шляхом злиття або приєднання - з дагн прийііяітя відповідного рішення загальними зборами 
останнього з акціонерних товариств, що беруть з'часть у злитті або приєднанні. Товариство 
зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному 
друкованому орган повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також 
повідомити про прийнягія такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло 
процедуру лістингу. 

18.3.2. Кредитор, вимоги^якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, 
пригтианп-:' поі''іу. пепсгзс[:еи!ія або з якого..лдійсу,ноється ізиділ, не забезпечені договорами 
застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення 
Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї 
з таких дій: 

18 " 2 . 1 забезпеченчя виконаїпія зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи 
поруки; 

18.3,2.2.дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та 
відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та 
кредитором. 

І8.:Ї.І, У разі якщо кредитор не звернувсь у строк, передбачений п. 18.3.2. 
цього Стаїуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від 
Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

18.4. Процедура злиття, присднання, поділу, перетворення та виділу Товариства. 
18.4,1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства 
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здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
18.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задовол^ 

(відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у 
.і^шіія, приьдііаїшл айо асрстворення) або розпс дільиий баланс (у разі поділу або виділу)! 
мають містити положення про правонастзшництво щодо всіх зобов'язань Товариства,| 
припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, 
оспорюються сторонами. 

18.4.3. Передавальний акт (розподільний бачанс) затверджуються Загальними зборал 
у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припин^ 
Товариства. 

18.4.4. Якщо розподільний баланс або передавачьний акт не дає можливості визна^ 
до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'яза 
Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого 
здійснений виділ, несуть соліда]шу відповідальність за таким зобов'язанням. 

18.5. Ліквідація Товариства. 
18.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної ко» 

затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (прете^ 
кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося 
задоволення вимог кредиторів, пиріш>тоть Запільні збори, якщо інше не передбачено законе 

18.5.2. З моменту об]чі!шя ліквідаційної комісії до неї переходять повнова^ 
Наглядової ради та правлінні Товариства (у т.ч. повноваження щодо представив 
Товариства в суді). 

18.5,̂ . Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому ЧИЇ 
законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і сі 
заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредитор 
дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаціі| 
баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної 
та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших зах 
необхідних для ліквідації Товариства. 

18.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, під| 
затвердженню Загальними зборами. 

18.5.5. Процедура лікг'Лдації Товариства здійснюється в порядку, передбаче^ 
чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товари 
таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису] 
прогслсіп'я лержі'^Ч'^ї рогстрлтг'ї припинення Товаоиства в результаті його ліквідації. 

18.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонеру 
18.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з 

Товариства, якщо інше не перед5ачеио чинним законодавством України. 
18 6 2 V раті ліквідації п.'іатоспроможного Товариства вимоги його кредиторі 

акціонерів задовольняються у такій черговості: 
18.6.2.1. У першу чергу задовольияй'*ґься вимоги щодо відшкодування ші| 

заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредит 
забезпечені заставою; 

18.6.2.2. У другу черг)- задсчюльияються вимоги працівників, пов'язані з трудої 
відносинами, вимоги автора про плат}' за використання результат) його інтелектуальної, тв | 
діяльності; 

18.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язї 
платежів); 

18.6.2.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів: 
18.6.2.5. У п'яту чергу •^адопольняються виплати за простими акціями, які підляї] 

обои язковим> викупу Товарне і лом і:а вимигу акціонерів відповідно до закону; 
18.6.2.6. У шосту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власш 

простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій; 
18.6.3. Вимоги кожної черги здійснюється після повного задоволення 

кредиторів (акціонерів) поперслньої черги. 27 



18.6.4. У разі Інедостатиості майна Товариства, що лікі ідується, для розподілу між 
усіма кредиторами (акціонерами) відіювідної черги майно розподіляється між ними 
пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожног - кредитора (акціонера) цієї 
черги. 

Уповноваж:ені Загальним!: зборам-
на підписання Статуту 
(пр. № І від 23.03.2012р.): 

голова Загальних зборів - Білявський В.В 

секретар зборів - Матвіюк В.М. 
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