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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Вiдкрите акцiонерне товариство “Днiпродзержинський коксохiмiчний завод’ створене

вiдповiдно до наказу Фонду державного майна Укратни вiд I квiтня 1996 року NQЗ7-АТ
шляхом перетворення державного пiдприсмства “Днiпродзержинський коксохiмiчний
завод” у вiдкрите акцiонерне товариство “Днiпродзержинський коксохiмiчний завод”
вiдповiдно до Указу Президента Укратни “Про заходи щодо забезпечення прав громадян
на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв” вiд 26 листопада 1994 року N~
699/94.

Кайменування Вiдкритого акцiонерного товариства “Днiпродзержинський
коксохiмiчний завод” вию-iадено вiдповЩно до вимог та положень Закону Укратни “Про
акцiонернi товариства” N2 514-u вЩ 17 вересня 2008 року, як ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ОВРАЗ ДНIПРОДЗЕРжИН0ЬКий КОКСОхIМIчF-IИй ЗАВОД”.

Найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СВРАЗ
ДНIГIРОДЗЕРжиНсьКий КОКсОхIМiчНий ЗАВОД” викладене як ПРИВАТНЕ
АКЦIОI-IЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНIГIРОВСЬкИй КОКСОХIМIЧКИй ЗАВОД” у зв’язку зi
змiною типу та найменування Товариства.

Засновником Товариства виступала держава в особi Фонду державного майна
Укратни.

Товариство е правонаступником усього майна, прав та обо&язкiв державного
пiдприемства “Днiпродзержинський коксохiмiчний завод”.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИй СТАТУС ТОВАРИСТВА
1.1. Повне найменування Товариства:

.. украТнською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНIПРОВсЬКИИ
КОКСОХIМIЧНИИ ЗАВОД”;
- англiйською мовою: PRIVATE JOINT sтoск COMPANY “DNIPROVsKYI COKE
PLANT”. .

Скорочене найменування Товариства:
- украТнською мовою: ПРАТ “ДКХЗ”;

англiйською мовою: PJsC “оNIРROуsкрI COKE PLANT”.
1.2. Органiзацiйно-правова форма Товариства — акцЁонерне товариство.
1.3. Тип акцiонерного товариства - приватне.
1.4. Товариство створюсться без обмеження строку дiяльностi.
1.5. Товариство з моменту його державнот ресстрацiт е юридичною особою,

створеною за законодавством Украгни’ мае вiдокремлене майно, самостiйний баланс’
розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських установах, знак для товарiв та послуг’ iншi
реквiзити, виступас в цивiльному обiгу вiд власного iменi.

Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в межах чинного законодавства Укратни, цього
Статуту, а також внутрiшнiх положень та iнструкцiй.

1.6. Здiйснюючи право власностi, Товариство володiс, користусться та
розпоряджаеться належним йому майном вiдповiдно до мети свост дiяльностi.

1.7. Товариство мас право визначати змiст I розмiр нформацiт, що скпадас його
комерцiйну таемницю. Товариство володiс, користусться та розпоряджасться належною
йому iнформацiсю, що скпадас його комерцiйну тасмницю.
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1.8. Товариство мае право випускати акцiТ, облiгацiТ та iншi цiннi папери. Умови
випуску та порядок розмiщення акцiй та облiгацiй визначаються у рiшеннi про Tx випуск
вiдповiдНо до чинного законодавства УкраТни.

1.9. За власними зобов’язаннями Товариство вiдповiдае всiм своТм майном.
1.10. Акцiонери не вiдповjдають за зобов’язаннями Товариства i несуть ризик

збиткiв, по&язаних з дiяльнiстю Товариства, у межах належних Тм акцiй. до акцiонерiв не
можуть застосовуватися будь-якi санкцiт, що обмежують Tx права, у разi вчинення
протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами.

Акцiонери, якi не повнiстю оплатили Товариству акцiт, несуть вjдповiдальнiсть за
зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченот частини вартостi належних Тм
акL’iй.

Товариство не вiдповiдае за зобов’язаннями свотх акцiонерiв та держави. до
Товариства та його органiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiт, що обмежують Tx
права) у разi вчинення акцiонерами протиправних дiй, крiм випадкiв, визначених законом.

держава не вiдповiдае за зобов’язаннями Товариства.
1.11. Товариство мае самостiйний баланс, поточнi (розрахунков~, вкладнi

(депозитнi), iнвестицiйнi, валютнi та iншi рахунки в банках та iнших кредитних й
фiнансових установах як на територiт УкраТни, так i за U межами.

1.12. Товариство мае право зарееструвати згiдно з чинним законодавством та
використовувати знак для товарiв i nocnyr.

1.13. Товариство мае круглу печатку та uJтамп зi своТм повним найменуванням та
зареестрованим (фiрмовим) знаком (символiкою), торгову марку, зареестрованi знаки для
товарiв та послуг, бланки, емблеми та iншi засоби вiзуальнот iдентифiкацiТ. На печатцi
Товариства може бути вказано найменування Товариства на будь-якiй iншiй мовi.
Товариство може мати iншi печатки та штампи, якi необхiднi для забезпечення
господарськоТ дiяльностi Товариства.

1.14. Товариство самостiйно планус свою дiяльнiсть та визначаб перспективи
виробничого i соцiального розвитку. Товариство будуе своТ вiдносини з замовниками,
постачальниками та iншими юридичними та фiзичними особами переважно на договiрнiй
основi. Товариство вiльне у виборi форм господарських в’дносин, що не суперечать
чинному законодавству Укратни.

1.15. Спори Товариства з вiтчизняними та iноземними юридичними та фiзичними
особами розглядаються згiдно з чинним законодавством УкраТни, судом, господарським
судом) третейським судом (у тому числi за кордоном) або iншими органами.

Спори мiж Товариством та його акцiонерами розглядаються згiдно з законодавством
Укратни судом, господарським судом) третейським судом або iнuJими органами.

1.16. Повноваження, права та привiлет Товариства, якi с в цьому Статутi, не повиннi
розглядатись як обмеження подiбних, tнших або• додаткових повноважень, прав та
привiлетв, якi надаються чинним законодавством, отже воно (Товариство) мае всi права,
повноваження та привiлет, якi с в законодавствi.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ дIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
2.1. Метою дiяльностi Товариства с здiйснення пiдприемницькот дiяльностi з метою

одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв
у виглядi зростання ринковот вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами
дивiдендiв.

2.2. Предметом дiяльностi Товариства е:
- виробництво коксу та коксопродуктiв;
- виробництво продуктiв коксових печей: виробництво коксу з коксового вугiлля;
- виробництво коксувального газу;
- виробництво сирот кам’яновугiльноТ та буро-вугiльнот смоли;
- виробництво кам’яновугiльнот та лiгнiтовоТ смол;
- виробництво iнших продуктiв коксування;
- перегонка кам’яновугiльнот смоли;
- виробництво пеку та пекового коксу;
- виробництво газу;
- виробництво та реалiзацiя коксовот, хiмiчнот продукцiт та хiмiчних речовин;

- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;
з
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- виробництво та реалiзацiя металевих виробiв;
- эбирання та переробка металевих та неметалевих вiдходiв виробництва та брухту, в

тому числi тих, що мiстять дорогоцiннi метали та дорогоцiнне камiння;
- операцiТ у сферi поводженн~i з небезпечними вiдходами, эбирання I заготiвля окремих

видiв вiдходiв як вторинноТ сировини;
- оптова торгiвля металами;
- виробниL’тво та реалiзацiя паливно-мастильних матерiалiв;
- виробництво та реалiзацiя iншот продукцiТ виробничо-технiчного призначення;
- органiзацiя комплексного використання сировини з метою виробництва та реалiзацiТ

додаткових видiв продукцiТ;
- збiр, переробка та реалiзацiя металобрухту;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкL%iй;

- оптова торгiвля металами та металевими рудами
- надання послуг населенню, пiдприемствам, органiзацiям;
- надання посередницьких послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирiв рiчковим транспортом;
- надання послуг з ремонту залiзничнот колiт;
- громадське харчування;
- iнвестування власних та залучених Товариством коштiв у проекти спiвробiтництва з
укратнським та iноземними юридичними та фiзичними особами;
- надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобiв; ремонт
вантажно -пiдйомних кранiв, лiфтiв, котлiв та посудин, працюючих пiд тиском;
- використання та зберiгання радiоактивних речовин I джерел iонiзуючого
випромiнювання
- пiдприсмство мае право проводити самостiйну атестацiю робочих мiсць за умовами
працi, нструментальнi замiри викидiв шкiдливих речовин в атмосферу, аналiз води;
- надання послуг телефонного звязку (крiм вiдомчих об’ектiв);
- технiчне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах
промисловоТ експлуатацiт;
- надання послуг радiозв’язку з використанням радiочастот;
- проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та
систем опалення;
- надання послуг, пов’язаних з охороною державноТ та iншот власностi, надання послуг
з охорони громадян;
- виконання ремонту та технiчного посвiдчення балонiв з стиснутими газами;
- неруйнуючий контроль, технiчна дiагностика та техничний огляд обладнання, споруд
та iнших об’екilв, пiдконтрольних державнiй службi Укратни з питань працi (держпрацО;
- технiчне дiагностування та технiчний огляд :вантажопiдiймальних споруд, об’ектiв
котлонагляду, скiпових пiдiймачiв доменних печей та цапф чавуновозiв, злитковозiв,
металорозливочних ковшiв, технологiчних трубопроводiв промислових пiдприемств, а
також машин та агрегатiв потенцiйно небезпечних пiдприемств
- постачання природного газу за нерегульованими тарифами;
- здiйснення дiяльностi з надання послуг фiнансового лiзингу;
- дiяльнiсть митного брокера;
- виробництво робочого одягу;
- лiсопильне та стругальне виробництво;
- полiграфiчна дiяльнiсть i надання пов’язаних iз нею послуг;
- виробництво промислових газiв;
- виробництво барвникiв I пiгментiв;
- виробництво добрив I азотних сполук;
- виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин;
- виробництво та реалiзацiя агрохiмiкатiв;
- виробництво пластмас у первинних формах;
- виробництво пестицидiв та iншоТ агрохiмiчноТ продукцiТ;
- виробництво фарб, лакiв I подiбнот продукцiТ, друкарськот фарби та мастик;
- виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування;
- виробництво парфумних I косметичних засобiв;
- виробництво iншот хiмiчнот продукцiТ, н.в.iу.;
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- виробництво основних фармацевтичних продупiв;
- виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв;
- виробництво iнших гумових виробiв;
- виробництво плит, nuCTiB, труб i профiлiв з пластмас;
- виробництво iнших виробiв з пластмас;
- виробництво листового скла;
- виробництво скяоволокна;
- виробництво вогнетривких виробiв;
- виробництво керамiчних плиток i плит;
- виробництво вапна та гiпсових сумiшей;
- виготовлення виробiв з бетону для будiвництва;
- виробництво бетонних розчинiв, готових для використання;
- виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв;
- виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення;
- кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя;
- оброблення металiв та нанесення покрипя на метали;
- виробництво iнструментiв;
- виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв;
- виробництво виробiв з дроту, ланцюгiв I пружин;
- виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.iу.;
- виробництво електронних компонентiв;
- виробництво магнiтних i оптичних носi?в даних;
- придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск)’ знищення, використання

наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв;
- виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.;
- виробництво машин j устаткування для сiльського та лiсового господарства;
- виробництво машин i устаткування для металургiТ;
- виробництво машин i устаткування для виготовлення харчових продуктiв I напоfв,

перероблення тютюну;
- будування суден i плавучих конструкцЁй;
- виробництво меблiв для офiсiв I пiдприемств торгiвлi;
- виробництво iншот продукцiт, н.в.i.у.;
- ремонт технiчне обслуговування готових металевих виробiв;
- ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення;
- ремонт i технiчне обслуговування елею-ронного й оптичного устаткування;
- ремонт I технiчне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт i технiчне обслуговування суден i човнjа;
- ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв;
- ремонт технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв;
- ремонт i технiчне обслуговування iнших машин i устаткування;
- установлення та монтаж машин i устаткування;
- виробництво електроенергЁ(;
- передача електроенергiт;
- розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
- постачання пари, гарячот води та кондицiйованого повiтря;
- виробництво, передача та постачання тепловоi та електричнот енергiт;
- виробництво тепловот енергii, транспортування fl. магiстральними i мiсцевими

(розподiльчими) тепловими мережами та постачання тепловот енергii;
- виробництво тепловот енерdт на теплоелектроцентралях та установках з

використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiТ;
- впровадження у виробництво нових високоефективних технологiй, насамперед,

енергозберiгаючих;
- використання джерел онiзуючого випромiнювання;
- забiр, очищення та постачання води;
- каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод;
- оброблення та видалення безпечних вjдходiв;
- оброблення та видалення небезпечних вiдходiв;
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- демонтаж (розбирання) машин ! устаткування;
- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв;
- орган!зац!я будiвництва будiвель;
- будiвництво житлових I нежитлових будiвель;
- будiвництво споруд;
- будiвництво дорiг I автострад;
- будiвництво залiзниць I метрополiтену;
- будiвництво мост!в I тунелiв;
- будiвництво комунiкацiй;
- буд!вництво трубопроводiв;
- буд!вництво споруд електропостачання та телекомун!кацiй;
- спецiалiзованi будiвельнi роботи;
- пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику;
- електромонтажнi, водопровiднi та iншi будiвельно-монтажнi роботи;
- електромонтажнi роботи;
- iHwi буд!вельно-монтажн! роботи;
- роботи 13 завершення буд!вництва;
- iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.вLу.;
- оптова! роздрiбна торг!вля;
- торг!вля автомоб!лями та легковими автотранспортними засобами;
- технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;
- оптова торг!вля хiмiчними продуктами;
- неспецiалiзована оптова торгiвля;
- пасажирський залiзничний транспорт м!жмiського сполучення;
- вантажний залiзничний транспорт;
- надання послуг з перевезення пасажирiв I вантаж!в залiзничним транспортом;
- пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення;
- вантажний автомобiльний транспорт;
- надання послуг з перевезення пасажирiв I вантажiв автомобiгiьним транспортом;
- трубопровiдний транспорт;
- складське господарство;
- допомiжне обслуговування наземного транспорту;
- iнша допомiжна дiяльнiсть у сфер! транспорту;
- дiяльн!сть готел!в i подiбних засоб!в тимчасового розм!щення;
- дiяльнiсть iнuJих засобiв тимчасового розм!щування;
- дiяльнiсть iз забезпечення странами та напоями;
- постачання iнших готових стран;
- видавнича дiяльнiсть; .

видання книг, перiодичних видань та iнша видавнича д!яльнiсть;
видання !ншого програмного забезпечення;
дiяльнiсть у сфер! радiомовлення;
дiяльнiсть у сфер! проводового електрозв’язку;

- комп’ютерне програмування;
- дiяльнiсть з керування комп’ютерним устаткуванням;
- iнша дiяльнiсть у сфер! iнформацiйних технологlй i комп’ютерних систем;
- iншi види кредитування;
- посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах;
- купiвля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- дiяльнiсть у сфер! права;

консультування з питань комерцiйнот дiяльностi й керування;
дiяльнiсть у сфер! архiтектури;
дiяльн!сть у сферi !нжинiрингу, геологiт та геодез!Т, надання послуг техн!чного
консультування в цих сферах;

- техн!чнi випробування та досл!дження;
- дослiдження ! експериментальнi розробки у сферi природничих I технiчних наук;
- дослiдження й експериментальн! розробки у сферi б!отехнологiй;

б
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- дослёдження й експериментальнi роаробки у сферi iнших природничих i Технiчних
наук;

- рекпамна дiяльнiсть;
- дiяльнiсть у сферi фотографй;
- надання послуг перекладу;
- iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.;
- прокат побутових виробiв j предметiв особистого вжитку;
- надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв;
- лiзинг iнтелектуальнот власностi та подёбних продуктiв, крiм творiв, захищених

авторськими правами;
- фотокопiювання, пiдготування докуменТiв та iнша спецiалiзована допомiжна офiсна

дёяльнiсть; .

- регулювання та сприяння ефективному веденню економiчнот дiяльностi;
- дiяльнiсть у сферi охорони громадського порядку та безпеки;
- дiяльнiсть пожежних служб;
- дошкiльна осв~та;
- професiйно-технiчна освiта;
- iншi види освiти, н.в.i.у.;

- надання та перевiрка знань працiвникiв з питань охорони працi;
- органiзацiя та проведення виробничого нанчання та практики студентiв вузiв,
технiкумiв та учнiв професiйно-технiчних училищ;
- пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiт робiтничих кадрiв i спецiалiстiв;
- перепiдготовка з наданням другот професiт, пiдвищення квагiiфiкацiг працiвникiв

безпосередньо на пiдприемствi, а також шляхом укладання договорiв з вищими
нанчальними закладами;

- дiяльнfсть лiкарняних закладiв;
- загальна медична практика;
- спецiалЁзована медична практика;
- стоматологjчна практика;
- iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоровя;
- дiяльнiсть у сферi спорту;
- функцiювання спортивних споруд;
- дiяльнiсть спортивних клубiв;
- функцiювання атракцiонiв i тематичних паркiв;
- органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг;
- ремонт комп’ютерiв i периферiйного устаткування;
- прання та хiмiчне чищення тексТильних i хутряних виробiв;
- надання послуг перукарнями та салонами краси~
- надання iнших iндивЁдуальних послуг, н.в.i.у.;
- виробництво композицiйних матерiалiв;
- зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть;
- матерiально-технjчне забеапечення агропромислового комплексу Укратни необхiдною

технiкою, мiнеральними добривами, насiнням, кормами, ветеринарними препаратами,
iншою продукцiею, необхiдною для здiйснення сiльськогосподарського виробництва;

- надання рiзноманiтних оплатних послуг iншим юридичним особам та громадянам;
-Виконання Визначених мобiлiзацiйни~ завдань по утворенню та обслуговуваннIо
мобiлiзацiйних потужностей, а також СПоцiальних формувань матерiальних та
продовольчих рссурсiв, страхового фонду. .

2.3. Товариство мае право займатись також iншими видами пiдприемницьког
дiяльностi, що не забороненi чинним законодавством Укратни.

2.4. у випадках, передбачених дiючим законодавством, Товариство одержус лiцензiт,
дозволи на право здiйснення окремих видiв дiяльностi.

2.5. Товариство мае право самостiйно здёйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у
будь-якiй сферi, пов’язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi
зовнiшньоекономiчнот дiяльностi Товариство користуеться повним обсягом прав суб’екта
зовнiшньоекономiчнотдiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства УкраIни.
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З. ПРАВА ТОВАРИСТВА
3.1. для реалiзацiт мети дiяльностi, передбаченог цим Статутом’ Товариство мае

право в Порядку, встановленому чинним законодавством Укратни:
1) здiйснювати на територп Укратни i за H межами правочини, укладати iншi договори

з юридичними та фiзичними особами, в тому числi щодо куПiвлi-продажу, мiни, доручення,
дарування, пiдряду, позики, перевезення, зберiгання, спiльног дiяльностi та iншi, а також
брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантЛ, виступати поручителем,
заставодавцем тощо.

2) створювати на територiт УкраТни та за H межами дочiрнi Пiдприемства, фiлiт та
представництва;

3) брати участь у створеннi дiяльностi господарських товариств, об’еднань
п iдп ри е м ств ;

4) випускати цiннi nanepu i деривативи, реалiзовувати ix як юридичним так i
фiзичним особам Укратни й iнших держав;

5) набувати цiннi папери, деривативи й iншi фiнансовi активи емiтентiв УкраТни й
iнших держав, у тому числi державнi цiннi папери Укратни та iнших держав;

б) продавати i передавати iншиги юридичним особам, здавати в оренду, надавати
безоплатно в тимчасове користування або в позику належнi йому будинки, споруди,
обладнання, транспортнё засоби, iншi основнi засоби й матерiальнi цiнностi, а також
списувати ix з балансу;

7) Продавати, передавати безоплатно, обмiнювати, здавати в оренду фiзичним
особам власнi основнi засоби й iншi матерiальнi цiнностi, за винятком тих, що вiдПовiдно
до чинного законодавства УкраТни не можуть знаходитись в ix власностi;

8) надавати фiнансову допомогу, а також брати участь у сПонсорськiй та благодiйнiй
дiяльностi по вiдношенню до юридичних та фiзичних осiб, вчиняти правочини дарування
та пожертви, прийматиГнадавати дар та Пожертви;

9) набувати основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у юридичних та фiзичних
ociS;

10) передавати на договiрних умовах матерiальнi i грошовi ресурси юридичним
особам;

11) використовувати в госПодарському обiгу векселi, здiйснювати iншi операцiт з
фiнансовими активами;

12) видавати свотм працiвникам безпроцентнj позики для вирiшення соцiально
побутових питань;

13) здiйснювати будiвництво об’ектiв виробничого’ побутового i соцiально
культурного призначення для власних потреб;

14) здiйснювати iнвестицiйну дiяльнiсть;
15) здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
16) користуватися кредитами у нацiональнiй та iноземнiй валютi, одержувати

фiнансову доПомогу (позики);
17) здiйснювати iншi ди, не заборонени чинним законодавством Укратни.

4. СТАТуТНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА
4.1. Статутний капiтал Товариства становить 170 584 321,00 гривень (сто сiмдесят

мiльйонiв П’ятсот висuмдесят чотири тисячi триста двадцять одна гривня 00 копiйок),
подiлений на 682 337 284 (шiстсот вfсiмдесят два мiльйони триста тридцять сiм тисяч
Двiстi вiсiмдесят чотири) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень
(двадцять п’ять копiйок) кожна.

4.2. Товариство може здiйснювати тiльки приватне (закрите) розмiщення акцiй.
Приватне (закрите) розмiщення акцiй здiйснюеться Товариством вiдповiдно до порядку,
встановленого цим Статутом та чинним законодавством УкраТни.

4.3. Товариство не може здiйснювати публiчну пропозицiю власних акцiй.
4.4. Товариство мае право змiнювати (збильшувати або зменшувати) розмiр

; статутного капiталу з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та в порядку,
передбаченому чинним законодавством Укратни.

4.5. Рiшення про збiльшення або зменшення розмiру статутного капiталу Товариства
приймаеться Загальними зборами акцiонерiв.

4.6. Розмiр статутного капЁталу може бути збiльшено шляхом:
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- пiдвищення (збiльшення) номiнальнот вартостi акцiй;
- РОзмiщення додаткових акцiй iснуючот ногиiнальнот вартостi.
4.7. Вкладами акцiонерiв Товариства гиожуть бути будинки, споруди, обладнання та

iншi матерiальнi LHнностi, цiннi папери, зегиельнj дiлянки вiдповfдно до Земепьного кодексу
Укратни, права користування водою та iншими природними ресурсами будинками,
спорудами, обладнанням, а також iншi майновi права (в тому числi на iнтелектуальну
власнiсть), грошовi кошти, в тому числi в iноземнiй валютj.

Забороняеться використовувати для формування статутного капiталу вексегii,
бюджетнi кошти та кошти, якi одержанi в кредит та пiд заставу.

Грошова оцiнка матерiальних Цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що
передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства, проводиться за рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством
Укратни, нона пёдлягае незалежнiй експертнiй перевiрцё.

4.8. АкцЁонери (iнвестори) зобов’язанi оплатити повну вартёсть акцiй, що
придбаваються ними, у порядку та строки, що встановленi чинним законодавством та
рiыиенням уповноваженого органу Товариства. При несплатё акцiонером (iнвестором)
повноТ вартостj акцiй протягом встановленого строку платежу, Товариство мае право
реалiзувати несплаченj акцiТ акцiонерам Товариства чи третiм особам вiдповiдно до вимог
чинного законодавства та рiшення уповноваженого органу Товариства. За несвоечасне
виконання зобовязань по оплатi акцiй матерjальна вiдповiдальнiсть перед Товариством
вiдсутня.

4.9. Розмiр статутного капiталу може бути зменшено шляхом:
- зменшення номiнальнот вартостi акцiй;
- анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй та эменшення TX загальноТ

кiлькостi.
4.10. У випадку викупу Товариством власних акцiй, Товариство повинно протягом

року з моменту викупу продати викупленi акцй або анулювати Tx вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерf в. Цiна продажу викуплених Товариством акцiй не може бути
меншою за TX ринкову вартЁсть, визначену вiдповiдно до законодавства.

4.11. у разi анулювання викуплених акцiй Товариство повинно зменшити статутний
капiтал або пiдвищити номiнальну вартiсть решти акцiй, залишивши при цьому без змiн
розгиiр статутного капiталу. .

б. АКЦЙ I ОБл1гАЦJ( ТОВАРИСТВА
5.1. Акцiя Товариства посвiдчуе корпоративнi права акцiонера щодо Товариства.
5.2. Усi акцй Товариства е iменними. Акцh Товариства iснують виключно в

бездокументарнjй формi.
5.3. Товариство може Здiйснювати розмiщення простих та/або привЁлейованих акцiй.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кiлькостi акцiй або кiлькостi голосiв
за акцiями, що належать або можуть належати одному акцiонеру.

5.4. Товариство не може придбавати власнi акцiт, що розмЁщуються.
5.5. у разi прийняпя Загальними зборами Товариства рiшення про здiйснення

публiчнот пропозицiт власних акцiй до Статуту Товариства вносяться вiдповiднi змiни, у
тому числf про змiну типу Товариства - з приватного на публiчне.

J 5.6. Змiна типу Товариства з приватного на публiчне або з публiчного на приватне не
е його перетворенням

5.7. Товариство зобовязане у випадках, передбачених чинним законодавством
Укратни, здiйснити оцiнку та викуп акцiй у акцiонерiв, якi вимагають цього. Оцiнка та викуп
акцёй здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства та внутрiшнiх документiв
Товариства.

5.8. Товариство в законодавчо встановленому порядку мае право анулювати
викупленi ним акцй та зменшити статутний капiтал або пiдвищити номiнальну вартiсть
решти акцiй, залишивши без змiни розмiр статутного капiталу.

#4 5.9. Товариство мае право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним
законодавством Укратни, здiйснити консолiдацiю всёх розмiщених ним акцiй, внаслiдок

j чого ды або бiльше акцiй конвертуються в одну нову акцiю того самого типу i класу.
5.10. Консолiдацiя може бути здiйснена лише шляхом обмiну акцiй старот‘ номiнальнот вартостj на цiлу кiльк~сть акцiй новот номiнальнот вартостi для кожного з‘
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5.11. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством
Укратни, мае право здiйснити дроблення всiх розмiщених Ним акцiй, внаслiдок чого одна
акL%iя конвертуеться у двi або бiльше акцiй того самого типу I класу.

5.12. Консолiдацiя та дроблення акцiй не повиннi призводити до змiни розмiру
статутного капiталу Товариства.

5.13. у разi консолiдацiТ або дроблення акцiй до Статуту Товариства вносяться
вiдповiднi змiни в частинi номiнальноТ вартостi та кiлькостi розмiщених акцiй.

5.14. Товариство не мае права приймати в заставу власнi цiннi папери.
5.15. Облiк акцiй Товариства, що належать власниковi/спiввласникам акцiй,

здiйснюеться депозитарними установами вiдповiдно до вимог чинного законодавства, на
пiдставi договорiв про обслуговування рахункiв в цiнних паперах, якi укладаються мiж
власником/спiввласниками та депозитарними установами. Товариство укладас з
Центральним депозитарiем цiнних паперiв договiр про обслуговування випускiв цiнних
паперiв.

б. ПОРЯДОК ВIДЧУЖЕННЯ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА
6.1. Акцiонер Товариства мае право вiдчужувати належнi йому акцiТ Товариства на

користь ншого (iнших) акцiонера (акцiонерiв), третiх осiб або самого Товариства в
порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.2. Акцiонери Товариства мають право вiдчужувати належнi Тм акцn без эгоди iнших
акцiонерiв Товариства.

6.3. у разi невиконання Товариством зобов’язання з викупу акцiй у акцiонера у
випадках, передбачених чинним законодавством, вён мае право вимагати здiйснення
такого викупу в порядку, визначеному законодавством.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА
7.1. Кожною простою акцiею Товариства Ti власнику — акцiонеру надаеться однакова

сукупнiсть прав, вкяючаючи права на:
1) участь в управлiннi Товариством;
2) участь у розподiлi прибутку Товариства, отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiт Товариства частини його майна або вартостi:1 майна Товариства;
4) отримання iнформацiт про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку,

передбаченому Статутом Товариства;
5) переважне право на придбання акцiй у процесi емiсiТ Товариством простих акцiй

(крiм випадку прийняпя Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у
порядку, встановленому законодавством;

6) вiдчужувати належнi Тм акцiт або Tx частину iншим акцiонерам або третiм особам
без згоди iнших акцiонерiв Товариства. Спадкоемцi (правонаступники) акцiонера мають
право на акцiт, якi отримують у порядку спадкоемства (правонаступництва), незалежно вiд
згоди iнших акцiонерiв Товариства;

7) iншi права, передбаченi чинним законодавством УкраТни та цим Статутом.
7 2 Акц’онери Товариства зобов язанI

L 1) додержуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;
3) не розголошувати комерцiйну таемницю та конфiденцiйну iнформацiю про

дiяльнiсть Товариства;
4) виконувати свот зобов’язання перед Товариством, у тому числi тi, що пов’язанi iз

майновою участю, а також оплачувати акцiТ у розмiрi, в порядку та засобами, щопередбаченi цим Статутом.
j Акцюнери Товариства мають право укласти мiж собою догов’р, яким, крiм iншого,
I: встановити додатковi обов’язки для себе стосовно Товариства, у тому числi, але не

виключно, обов’язок щодо участi у Загальних зборах Товариства, вiдповiдальнiсть за

недотримання встановлених договором обов язкiв У разi укладення такого договору йогокопiя, засвiдчена нотарiально, мае бути передана Товариству.
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7.3. Одна проста акцiя Товариства надас акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання на Загальних эборах акцiонерiв Товариства, крiм випадкiв проведення
кумулятивного голосування. Пiд час проведення кумулятивного голосування щодо
обрання членiв Ревёзiйнот комiсй Товариства (складу Ревiзiйнот комiсiт Товариства)
загальна кiлькiсть голосiв южного акцiонера помножуеться на вiдповiдну кiлькiсть членiв
Ревiзiйнот комiсiТ Товариства. Пiдрахованi у такий cnociS ronocu складають загальну
кумулятивну кiлькiсть голосiв акцiонера’ якими вiн може роэпоряджатися пiд час
проведення кумулятивного голосування за обрання членiв Ревiзiйнот комiсiТ Товариства.
Кожна голосуюча акцiя пiд час проведення кумулятивного голосування надас право
акцiонерам Товариства та/або Tx уповноваженим представникам розпоряджатися пiд час
голосування кумулятивними голосами’ що . дорiвнюють загальнiй кiлькостi членiв
РевiзiйноТ комiсiт Товариства, що обираються.

8. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА
8.1. Товариство не формуе Резервний капiтал. У разi виникнення необхiдностi у

формуваннi Резервного капiталу Товариство мае право за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства сформувати резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15
(пятнадцять) вiдсоткiв статутного капiталу Товариства та внести вiдповiднi змiни до
Статуту Товариства.

8.2. У разi прийняпя рiшення про формування’ Резервний капiтал формуеться
шляхом щорiчних вiдрахувань вёд суми чистого прибутку Товариства або за рахунок
нерозподiленого прибутку. до досягнення встановленого рiшенням Загальних зборiв
акц~онерiв Товариства розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань до
резервного капiталу не може бути меншим нiж 5 (пять) вiдсоткiв суми чистого прибутку
Товариства за рiк.

1 8.3. Кошти резервного капiталу можуть використовуватись для покрипя збиткiв
Товариства, а також в iнших напрямках’ визначених чинним законодавством.

1 8.4. Резервний капiтал Товариства може використовуватись вiдповiдно до рiшень
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядовот ради Товариства вiдповiдно до

) вимог чинного законодавства.
1 8.5. У випадку прийняпя рiшення про розмiщення Товариством привiлейованих
j акцiй у Товариствi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства створюеться
) спецiальний фонд для виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями Товариства.
:1 8.6. Рiшення про утворення фондiв Товариства’ що можуть створюватися за рахунок

прибутку’ в тому числi i до його розподiлу’ та Tx призначення визначаються Загальними
зборами акцiонерiв Товариства. Напрямки використання та розмiри таких фондiв
встановлюються Загальними зборами акцюнерiв Товариства

9. ПОРЯдОК РОЗПОдIЛУ ПРИБУТКУ I ПОКt5ИТТЯ ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА
1 9.1. Порядок розподiлу прибутку i покрипя збиткiв Товариства визначаеться
I рiшенням Загальних зборiв вЩповiдно до чинного законодавства Укратни та Статуту

I Товариства.
* 9.2. За рахунок чистого прибутку’ що залишаеться в розпорядженнi Товариства’
I та/або нерозподiленого прибутку:

9.2.1 виплачуються дивiденди; .

1 9 2 2 створюеться та поповнюсться резервний фонд,
1 9.2.3. накопичуеться нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).
I Пiд чистим прибутком в цiлях дано~ норми Статуту розумiеться чистий прибуток’

отриманий Товариством:
1. - за результатами дiяльностj Товариства у звiтному роЩ, що закiнчився;

- за результатами звiтного перiоду, що дорiвнюе кварталу (декiльком кварталам)’
I поточного звiтного року або звiтного року’ що закiнчився.
) Пiд нерозподiленим прибутком в цiлях данот норми Статуту розумiеться

нерозподlлений прибуток Товариства
) - що не був розподiлений за результатами дiяльностi Товариства у звiтному роцi’ що): закiнчився;
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- що не був розподiлений за результатами дiяльностi Товариства у звiтному перiоду,
що дорiвнюс кварталу (декiльком кварталам), поточного звiтного року або звiтного року,
що закiнчився.

9.3. дивiденди виплачуються акцiонеру з розрахунку кiлькостi належних йому акцiй
певного типу таlабо класу. За акцiями одного типу та класу нараховусться однаковий
розмiр дивiдендiв.

9.3.1. Товариство виплачус дивiденди виключно грошовими коштами.
9.3.2. дивiденди виплачуються на акцk, звiт про результати розмiщення яких

заресстровано у встановленому законодавством порядку.
9.3.3. Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюсться у строк, що не

перевищус шiсть мiсяцiв з дня прийняпя Загальними эборами акцiонерiв Товариства
рiшення про виплату дивiдендiв.

У разi прийняпя Загальними зборами рiшення щодо виплати дивiдендiв у строк,
; менший нiж передбачений абзацом першим цього пункту Статуту, виплата дивiдендiв

здiйснюеться у строк, визначений Загальними эборами.
У разi невиплати дивiдендiв у строк, визначений абзацом першим цього пункту

Статуту , або у строк, установлений Загальними зборами вiдповiдно до абзацу другого
цього пункту для виплати дивiдендiв, за умови, що вiн менший за строк, передбачений

] абзацом першим цього пункту, в акцiонера виникаб право звернення до нотарiуса щодо
вчинення виконавчого напису нотарiуса на документах, за якими стягнення заборгованостi

] здiйснюеться у безспiрному порядку згiдно з перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв
Укратни.

I 9.3.4. Товариство здiйснюе виплату дивiдендiв у вiдповiдностi до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв про виплату дивiдендiв.

1 9.3.5. для кожнот виплати дивiдендiв Наглядова рада Товариства встановлюе дату
; скпадення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк Tx

виплати. дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за
; простими акцiями, визначаеться рiшенням НаглядовоТ ради, передбаченим першим
] реченням цього пункту, але не ранiше нiж через 10 робочих днiв пiсля дня прийняпя

такого рiшення Наглядовою радою.
1 9.3.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства,
]; повiдомляе осiб, якi мають право на отримання дивЁдендiв, про дату, розмiр, порядок та
] строк Tx виплати. Протягом 10 днiв з дня прийняпя рiшення про виплату дивiдендiв за

простими акцiями акцiонерне Товариство повiдомляе про дату, розмiр, порядок та строк
* виплати дивiдендiв за простими акцiями фондову бiржу (бiржi), на якiй (яких) акцiт
] допущенi до торгiв.
] 93.7. у разi вiдчуження акцiонером належних йому акцiй пiсля дати складення

перелку осLб, якi мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати виплати
]: дивiдендiв право на отримання дивiдендiв залишаеться в особи, зазначеноТ у такому
] перелiку.
1 9.3.8. Акцiонерне товариство в порядку, встановленому Нацiональною комiсiею з
]. цiнних паперiв та фондового ринку, здiйснюе виплату дивiдендiв через депозитарну
I систему Укратни або безпосередньо акцiонерам. Конкретний спосiб виплати дивiдендiв
] визначаеться вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

9 4 Товариство не мае права приймати рiшення про виплату дивiдендiв та
] здiйснювати виплату дивiдендiв за простими акцiями у разi, якщо:

9.4.1. звiт про результати розмiщення акцiй не зареестровано у встановленому
законодавством порядку;

* 9 4 2 власний капiтал Товариства менший нiж сума його статутного капiталу,
* резервного капiталу та розмiру перевищення лiквщацiйноi вартостi привiлейованих акLtiй

над Tx номiнальною вартiстю.
] 9 5 Товариство не мае права здiйснювати виплату див’дендiв за простими ак~~iями у

разi, якщо:
9 5 1 Товариство мае зобовязання про викуп акцiй,
9 5 2 поточнi дивiденди за привiлейованими акцiями не виплаченi повнiстю
9 6 Товариство покривас збитки вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни
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10. МАЙНО ТОВАРИСТВА
10.1. Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть на основi власного та (або) орендованого

майна.
10.2. Майно Товариства складають основнi фонди та обiговi кошти, а також iншi

цiнностi, вартiсть яких облiковусться в самостiйному балансi Товариства.
10.3’ Товариство е власником:
- майна, переданого йому акцiонерами (засновниками) у власнiсть як вкпад до

статутного капiталу;
- одержаних доходiв;
- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених чинним законодавством

УкраТни.
Ризик випадковот загибелi або пошкодження майка, що е власнiстю Товариства або

яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо iнше не передбачено
законодавством чи правочинами’ укяаденими Товариством.

10.4. Реалiзуючи право власностi, Товариство володiе, користуеться та
роэпоряджаеться майном на свiй роэсуд’ здiйснюючи у вiдношеннi нього будь-якi дй, що
не суперечать чинному законодавству Укратни I цьому Статуту.

II 10.5. джерелами формування майна Товариства е:
1 - грошовi матерiальнi внески акцiонерiв;
1 - доходи, одержанi вiд реалiзацiТ товарiв, робiт’ послуг, а також еЩ здiйснення iнших

видiв господарськоi’ дiяльностi;
- доходи в’д ц’нних папер’в,
- кредити банкiв та iнших кредитно-фiнансрвих установ;
- безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування юридичних та/або фiзичних осiб;

1; - iншi джерела, не забороненi чинним законодавством Укратни.
1 10.6. Эбитки, заподiянi Товариству внаслlдок порушення його майнових прав
1 юридичними та/або фiзичними особами, вiдшкодовуються Товариству за рiшенням суду.

1 11. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ ТОВАРИСТВА
1 11.1. Товариство здiйснюе первинний (оперативний), бухгалтерський облiк
Р результатiв своет дiяльностi, складас та надас фiнансову, податкову та статистичну
I звiтнiсть в порядку, визначеному чинним законодавством Укратни.
I 11.2. Порядок надання фiнансовот, податковоТ та статистичнот звiтностi стосовно

господарсько! дiяльност~ Товариства та iнших даних встановлюсться чинним
; законодавством Укра’ни Товариство в~дповiдае за достовiрнють I своечаснiсть подання
Р: фiнансовоf, податково? та статистичнот звiтностi, а також за повноту та своечаснiсть
; перерахування обов’язкових платежiв в бюджет та фонди соцiального страхування.1 11 3 Вiдповiдальнiсть за орган’зацiю бухгалтерського та податкового облiку та
1: забезпечення фiксування фаюlв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних

I документах збереження оброблених документiв, рег’стрiв звiтностi протягом
встановленого термiну, але не менше трьох рокiв, несе Виконавчий орган Товариства та

I головний бухгалтер (щодо документiв бухгалтерського облiку та фlнансово’

12. ПЕРЕВIРКА ФIНАНСОВО-ГОСПОдАРСЬКО! дIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
12.1. для проведення перевiрки фiнансово-господарськоТ дiяльностi Товариства

1 Загальн’ збори акцiонер’в Товариства можуть обирати Ревiз’йну комiс’ю Товариства
12 2 У раз’ обрання Рев’зiйна комiсiя Товариства проводить перевiрку ф’нансово

I господарсько’ дiяльностi Товариства, як правило’ за результатами ф’нансового року
12 3 Виконавчий орган Товариства забезпечуе членам Рев’з’йноi ком’сIi Товариства

• доступ до iнформацм в межах передбачених цим Статутом та Положенням про Рев’зiйну
комiсiю Товариства

1 124 За п’дсумками перевiрки ф’нансово-господарсько’ д’яльностi Товариства
I Ревiзiйна ком’с’я Товариства готуе висновок в якому мlститься нформацiя про
1 - п’дтвердження достовiрност’ та повноти даних фlнансово’ зв’тност’ за вiдпов’дний

пер’од;

I
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- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарськот
дiяльностi’ а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання
звiтностi.

12.5. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягае перевiрцi незалежним
аудитором. Висновок аудитора повинен мiстити iнформацiю про:

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансовот звiтностi за вiдповiдний
перiод;

- оцiнку повноти та достовiрностi вiдображення фiнансово-господарського стану
Товариства у його бухгалтерськiй звiтностi;

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарськот
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання

I звiтностi;
1 - iншу iнформацiю, передбачену законодавством про аудиторську дiяльнiсть.

12.6. Виконанчий орган Товариства забезпечуе доступ незалежного аудитора до всiх
Я документiв, необх!дних для перевiрки результатiв фЁнансово-господарськоТ дiяльностi
I Товариства за вiдповiдний перiод.1 12.7. Аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства може бути проведена на вимогу
I акцiонера (акцiонерiв) Товариства, який (якО е власником (власниками) бiльше 10 (десять)

вiдсоткiв простих акцiй Товариства. У такому разi акцiонер (акцiонери) самостiйно укладас
I (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фiрмою) договiр про
I проведення аудиторськот перевiрки ф~нансово-господарськот дiяльностi Товариства, в
I якому зазначаеться обсяг перевiрки.
1 12.7.1. Витрати, пов’язанi з проведенням аудиторськоГ перевiрки, покладаються на

: акцiонера (акцiонерiв) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевiрка. Загальнi
эбори акцюнерiв Товариства можуть ухвалити рiшення про ыдшкодування витрат

I акцiонера (акцiонерiв) Товариства на проведення тают аудиторськоТ перевiрки
I:: Товариства.
1 12 7 2 Аудиторська перевiрка на вимогу акцiонера (акцiонерiв) Товариства, який (якi)
I е власником бiльше нIж 10 в~дсоткв акц~й Товариства може проводитися не частше двох

разiв на календарний рiк.
, 12.8. Перевiрки фiнансово-господарськот дiяльностi Товариства не повиннi
I: порушувати нормального режиму роботи Товариства.

1 13 КОНФIдЕНЦIЙНА IНФОРМАЦIЯ ТА КОМЕРЦIЙНА
1: 13.1. Комерцiйною таемницею Товариства е вiдомостi, пов’язанi з виробництвом,
I технолопчною нформацLсю управлiнням, фiнансами та iншою дiяльнiстю Товариства, що

не е державною таемницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди
iнтересам та дiловiй репутацii Товариства

1 13.2. Конфiденцiйною iнформацiею Товариства е вiдомостi професiйного, дiлового,
I, виробничого, банкiвського, комерцiйного та iншого характеру, створенi ТовариствомI:: отриманi Товариством на оплатнiй або безоплатнjй основi, або такi, якi е предметом
1: професiйного, дiлового, виробничого, банкiвського, фiнансового, комерцiйного та iншого

iнтересу Товариства, або таю, яю будь-яким чином стосуються дiяльностi Товариства, що
знаходяться у володiннi, користуваннi розпорядженнi Товариства.

13.3. Кожен акцiонер, посадова особа органiв Товариства та працiвник Товариства
зобов’язанi зберiгати сувору конфiденцiйн~сть отриманот вiд Товариства фiнансовот,
комерцiйнот, технiчнот, конфiденцiйнот iнформацiт та вiдомостей, що становлять
комерцiйну таемницю Товариства, i здiйснювати всi можливi розумнi заходи, щоб
запобiгти розголошенню зазначенот iнформацГ( та вiдомостей.

13.4. Гlоложення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять
комерцiйну таемницю та конфjденцiйну нформацiю Товариства, розробляеться
Виконавчим органом Товариства та затверджуеться Наглядовою радою Товариства.

13.5. Вiдомостi, що не можуть становити комерцiйноi таемницi, визначаються
законоданчими актами Укратни.

13.6. Захист державнот таемницi здiйснюеться вiдповiдно до вимог Закону Укратни
‘Про державну таемницю” та iнших законодавчих актiв з цього питання.
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14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВАТА!Х ПОСАдОВI ОСОБИ
141. Органами Товариства с:
- Загальнi эбори акцiонерiв Товариства — вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Генеральний директор Товариства — виконанчий орган Товариства;
- Ревiзjйна комiсiя Товариства (у разi обрання Загальними эборами акцiонерiв).
Органи Товариства дiють в межах своfх повноважень та компетенцiт, що

визначасться цим Статутом Товариства.
] Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюсться за рiшенням

Загагiьних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
142. Голова та члени Наглядовот ради Товариства, Голова та члени Ревiзiйнот

] комiсй Товариства, а також особа, яка здiйснюс повноваження одноосiбного Виконанчого
органу Товариства, с посадовими особами Товариства. Посадовi особи органiв

] Товариства вiдповiдають за заподiяну Товариству шкоду вiдповiдно до чинного
] законодавства Укратни.

Обрання та вiдзив посадових ociS Товариства здiйснюсться за рiшенням органу
I Товариства, до компетенцiТ й повноваження якого входять ц~ питання вiдповiдно до
I положень цього Статуту.
j Посадовi особи органiв Товариства та Tx афiлiйованi особи не можуть бути

I представниками нших акц~онерiв Товариства на Загальних эборах акцiонерiв
15. ЗАГАЛЬНI ЭБОРИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА

:] 15.1. Вищим органом Товариства с Загальнj збори акцiонерiв Товариства, якi
I скликаються не рiдше одного разу на рiк.
1 15.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальнi збори акцiонерiв Товариства
1 - рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
] 15.3. Рiчнi Загальн~ збори акцiонерiв Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня
1 наступного за звiтним року. Усi нЫ Загальнi збори акцiонерiв, крiм рiчних Загальних
I зборiв акцiонерiв Товариства, вважаються позачерговими Загальними эборами акцiонерiв

Товариства.
] до порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства обов’язково
I вносяться питання, передбаченi пунктами 15.12.17,, 15.12.20., 15.12.21. цього Статуту.

Питання, передбаченi пунктами 15.12.25., 15.12.26., 15.12.27. цього Статуту,
I обов’язково вносяться до порядку денного Загальних зборiв акцЁонерiв не рiдше нiж раз

на три роки.
1 15.3.1. Порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства встановлюсться
I цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
] 15.3.2. Голова Загальних зборiв акцiонерiв То~ариства:
I 15.3.2.1. Вiдкривас та головус на Загальних зборах акцiонерiв Товариства особа, що
] обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не
] прийняла рiшення про обрання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або при
]. вЩсутностi обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
] на час початку Загальних зборiв акцiонерiв, головус на Загальних зборах акцiонерiв
:] Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.
I Повноваження особи, обранот Наглядовою радою Товариства, Головою Загальних

зборiв акцiонерiв Товариства пiдтверджусться вiдповiдним протоколом засiдання
] Наглядовот ради Товариства. Повноваження особи, обранот Виконавчим органом

Товариства, Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдтверджусться
вiдповiдним протоколом/рiшенням Виконавчого органу Товариства.

] 15.3.2.2. У pasi включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства питання про обрання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, до

] моменту обрання Загальними зборами акцiонерiв Голови Загальних зборiв акцiонерiв
вiдкривас Загальнi эбори акцiонерiв Товариства та головус на них обраний Наглядовою
радою Товариства Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а у випадку його не

] обрання Наглядовою радою Товариства або вiдсутностi - обраний Виконавчим органом
I Товариства Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

У paai, якщо з питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про
I обрання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не прийнято рiшення про
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обрання Голови Загальних зборiв акцiонерiв, тодi на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства головус обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборiв

j акцiонерiв Товариства, а у випадку його вiдсутностi - Голова Наглядовот ради, а у разi
вiдс~ггностi обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та Голови Наглядовот ради - обраний Виконанчим органом Товариства Голова Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.

15.3.2.3. ФункцiТ та повноваження Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- керус роботою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- оголошус питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- надас та позбавляс слова виступаючих на Загальних зборiв акцiонерiв

Товариства;
- оголошус голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв

Товариства;
- оголошус проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв

Товариства;
- вiдкривас Загальнi збори акцiонерiв та оголошус 3агальн~ збори акцюнерiв

I Товариства закритими;
- пiдписус разом iз Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iншi документи Загальних зборiв акцiонерiв
I Товариства;
• - оголошус пiдсумки голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
1 - здiйснюс ншi дH, пов’язанi з веденням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

I 15.3.2.4. Наглядова рада Товариства повинна не менш нiж за З (три) робочих днi додня проведення Загальних зборLв акцiонерiв обрати Голову Загальних зборiв акцюнерiв
I Товариства та у цей же строк письмово повiдомити про снос рiшення Виконавчий орган
I Товариства. У випадку неприйняпя I-iаглядовою радою Товариства рiшення про обрання

Голови Загальних зборiв акцюнерiв Товариства у строк, визначений у цьому пунктi
I Статуту Товариства, та неповiдомлення про снос рiшення Виконавчого органу

Товариства, останнiй повинен не менш нiж за 2 (два) робочих днi прийняти рiшення про
обрання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про що негайно повiдомити
Наглядову раду Товариства.

I 15.3.3. Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:15.3.3.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
1 забезпечус Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, функцн повноваження
I якого виконус особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада
1 Товариства повинна не менш нiж за З (три) робочих днi до дня проведення Загальних
II зборiв акцiонерiв обрати Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та у цей же

строк письмово повiдомити про снос рiшення Викон~вчий орган Товариства.
I 15.3.3.2. у випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря
1, Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, функцiТ I повноваження Секретаря Загальних
! зборiв акцiонерiв Товариства виконус особа обрана вiдповiдним протоколом/рIшенням
I Виконавчого органу Товариства.

is.з.з.з. у разi включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
I Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, до
* моменту обрання Загальними зборами акцiонерiв Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
I Товариства ведення протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства забезпечус
I Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, призначений Наглядовою радою

Товариства, а у разi його не призначення - особа, обрана вiдповiдним
протоколом/рiшенням Виконавчого органу Товариства.

I у разi, якщо з питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про
обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не прийнято рiшення про

1 обрання Секретаря Загальних зборIв акцiонер~в Товариства, ведення протоколу
I, Загальних зборiв акцiонерiв забезпечус Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
~ призначений Наглядовою радою Товариства, а у разi його не призначення - особа, обрана

‘ вlдпов’дним протоколом/рiшенням Виконавчого органу Товариства
15.3.3.4. ФункцГ( та повноваження Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв

• Товариства:
1 - веде та складас протокол Загальних зборiв акцонерiв Товариства

1 16

I



Стагпут пРI4ВАТНОГО АКLJЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
~йнiпровськии КОКСОХIМIЧНИИ ЗАВОД»

] - допомагас Головi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вести Загальнi збори
акцiонерiв Товариства;

- приймас запитання в письмовому виглядi;
- приймас заяви та iншi звернення акцiонерiв до Загальних зборiв акцiонерiв

Товариства;
- пiдписуб разом iз Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iншi документи Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;

- здiйснюс запис на вистугiи;
I - здiйснюе iншi ди, пов’язанi з проведенням Загальних зборiв акцiонерiв
4 Товариства.
I 15.4. Рiчнi Загальнi эбори акцiонерiв Товариства, а також позачерговi Загальнi збори
4: акцiонерiв Товариства, скликанi видповuдно на вимогу членiв Наглядовот ради,

Виконанчого органу Товариства або РевiзiйноТ комiсiт Товариства, проводяться за рахунок
I, коштiв Товариства. У разi, якщо позачерговi Загальнi збори акщонерjв Товариства
4 проводяТься з нiцiативи акцiонера (акцiонерiв) Товариства, цей акцюнер (акцюнери)
I оплачус (оплачують) витрати Товариства на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких
4 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Оплата витрат Товариства зд’йснюсться таким
( акцiонером (акционерами) на пiдставi видповидного рахунку, виставленого Товариством.
I Витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
I можуть бути вiдшкодованi iнiцiатору вказаних зборiв за рахунок коштiв Товариства, якщо
( позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що проводяться у
4 зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про в’дшкодування витрат(акц’онерiв) Товариства на органiзацiю п’дготовку та проведення позачергових Загальних
44 зборiв акцiонерiв.
4 15.5. у Загальних зборах акцiонерiв Товариства можуть брати участь особи,
4. включен’ до перел’ку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або х уповноважен’
I представники На Загальних зборах акц’онерiв Товариства за запрошенням особи,
4 скпикас Загальни збори акцiонерiв Товариства, також можуть бути присутнi представник
4: незалежного аудитора (аудиторськоТ фiрми) Товариства та посадовi особи Товариства
I незалежно вiд володiння ними акц’ями цього Товариства, а також представник органу,
4 який вiдповiдно до Статуту Товариства представляс права та iнтереси трудового
I колективу
4 15 5 1 Гlерелiк акцiонерiв яю мають право на участь у Загальних зборах акцюнерiв
4; Товариства, складасться станом на 24-00 годину за три робочих днi до дня проведення
4 таких Загальних зборив акцiонерiв Товариства у порядку, встановленому законодавством
4 про депозитарну систему Укратни та цим Статутом.
I 15 5 2 Вносити змiни до перелiку акц’онер’в, яю мають право на участь у Загальних
4 эборах Товариства, пiсля його скяадення заборонено
I 1553 Обмеження при визначенн’ кворуму Загальних зборiв та прав участ’ у
( голосуванни на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.
( 15.5.4. На письмову вимогу акционера Товариство протягом трьох робочих днив з дня

отримання письмового звернення такого акционера зобов’язано згiдно з чинним
( законодавством Укратни надати нформацию про включення його до перелiку акционерiв,
4 яки мають право на участь у Загальних зборах акционерiв Товариства.
I 15.5.4.1. Письмова вимога акционера Товариства повинна мистити информацiю про:
4 - физичну особу — акцiонера Товариства - призвище, iмя, по батьковi (для

нерезидентiв за наявностQ, громадянство даш документа, що посвiдчус особу, мiсце та
4 дату народження, iдентифiкац’йний номер платника податкiв (вказусться для резидент’в

за наявностi);
4 - юридичну особу — акцiонера Товариства - повне найменування та дентифiкацiйний
I код за едрпоу для резидента, кра’ну ресстрацл та iдентифiкацiйний код з торговельного,]: судового або банкивського реестру краТни, де официйно заребстрований иноземний суб’скт
4 господарсько’ дiяльностi для нерезидента
1 - м’сцезнаходження (м’сце проживання) акцiонера Товариства,
44, - загальну кiлькiсть та номинальну вартiсть акций Товариства, що належать акцiонеру
4 Товариства,
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- iнформацiю про депозитарну установу (повне найменування, iдентифiкацiйний код
за СдРПОУ, мiсцезнаходження, серiя та номер лiцензiт провадження депозитарнот
дiяльностi депозитарноТ установи), в якiй вiдкрито рахунок у цiнних паперах такого

, акцiонера та на якому зберiгаються акцiт Товариства, власником яких с такий акцiонер
I Товариства.
I Письмова вимога акцiонера Товариства — юридичноТ особи повинна бути пiдписана

уповноваженою особою такот юридичноТ особи, скрiплена fl печаткою та датована. до
письмовот вимоги акцiонера Товариства — юридичноТ особи надасться оригiнал або

Я нотарiально посвiдчена копiя виписки з Сдиного державного реестру щодо такоf
юридичноТ особи, яка с чинною на дату складання та подання до Товариства такот
письмовот вимоги акцiонера.

Письмова вимога акцiонера Товариства — фiзичнот особи повинна бути пiдписана
! власноруч таким акцiонером або fl уповноваженою особою, пiдпис яких повинен бути
I нотарiально посвiдчений, та датований.
I 15.5.5. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв
I Товариства, разом iз документами, на пiдставi яких його було складено, пёвинен бути
j переданий Ресстрацiйнiй комiсн Товариства до 18-00 години робочого дня, що передус

дню проведення Загальних збор’в акцiонерiв Товариства Вiд iменi Ресстрацiйноi комiсн
$ Товариства перелiк акцюнерiв, яю мають право на участь у Загальних аборах акцiонерiв
I Товариства, приймас Голова Ресстрацiйноi комiсн Товариства, а у випадку його

вlдсутностI - iнший член Ресстрацiйноi ком~сii за вiдповiдним письмовим рiшенням
Ресстрацiйноi ком~с~i Товариства

I 1556 Ресстрацiйна комiсiя, отримавши перел~к акцiонерiв, як’ мають право на
Я участь у Загальних зборах акцюнерiв Товариства, опрацьовус його та визначас механiзми
I та органiзацiйнi питання з ресстрацн акцiонерiв для участi у Загальних зборах акцiонерiв
I Товариства.
Я 156 Порядок повiдомлення акцiонер’в про проведення Загальних зборIв акцiонерiв

Товариства:
I 15 6 1 Пов’домлення про проведення Загальних зборв акцюнерного Товариства та

проект порядку денного надсиласться кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку
акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну

$ систему Украlни, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разi скликання позачерговихj Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв у випадках, передбачених частиною шостою стапi
Я 47 Закону Украiни <(Про акцiонернi Товариства~, - акцiонерами, якi цього вимагають
I Встановлена дата не може передувати дню прийняпя рiшення про проведення Загальних

зборiв i не може бути встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення Загальних
зборiв.

; 156 2 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного
надсиласться акцiонерам персонально особою, яю скликас Загальнl збори, у cnociS,

Я передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пiзнiше нiж за 30 днjв до дати Х
I проведення Повiдомлення розсилас особа, яка скликас Загальнi збори, або особа, яка
I; веде облiк прав власностi на акцi( Товариства у разi скликання Загальних зборiв
I акцiонерами. Вимоги до тексту повiдомлення встановлюються чинним законодавствомI Украiни
I 15.6.3. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
$ бути доставлене акцiонерам поштою, оператором поштового звязку, електронними

засобами зв’язку або Центральним депозитарiсм в елепронному виглядi на електронну
пошту депонента чи шляхом направлення на номер контактного мобiльного телефону

Я депонента текстового повiдомлення, що мiстить порядок ознайомлення з копLсю
$ повiдомлення про скликання Загальних зборiв акцiонерiв. Повiдомлення про проведення
Я Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проект порядку денного можуть надсилатися

акцюнерам персонально простими листами або простими поштовими картками, або

I шляхом направлення повiдомлень акцiонерам через депозитарну систему Украiни, згiдно
$ чинного законодавства або у iнший cnociS не заборонений чинним законодавством та
I визначений Наглядовою радою Товариства.
1 15.6.4. Акц~онерне Товариство не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати
Я Загальних зборiв акцiонерного Товариства розмiщус повiдомлення про проведення
I Загальних зборiв у загальнодоступнiй нформацiйнiй базi даних Нацiональноi комiсн з
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цIнних паперiв та фондового ринку про ринок L’IННИХ паперiв або через особу, яка
провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованоi нформацн вiд iменi учасник’в
фондового ринку.

1565 Не п’знiше нiж за ЗО днiв (для позачергових Загальних зборiв, що
скпикаються вiдповiдно до частини п’ятоi стап~ 47 Закону Украiни ((Про акцюнерн
товариства~, - не пiзнiше нiж за 15 днiв) до дати проведення Загальних зборiв Товариство
мае розмiстити I до дня проведення Загальних зборiв включно забезпечувати наявн’сть на

! власному веб-сайтi нформацн, яка передбачена чинним законодавством Украiни
Не пiзнiше 24 години останнього робочого дня, що передус дню проведення

( Загальних зборiв, Товариство мае розмiстити на власному веб-сайтi iнформацiю про
загальну к’лькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку акцiонерiв’
якi мають право на участь у Загальних зборах (у тому числi загальну кiлькiсть окремо за

I кожним типом акцй у разi, якщо статутний капjтал Товариства представлений двома
бiльше типами акцiй)

1566 Вд дати надiслання пов домлення про проведення Загальних збор~в до дати
I проведення Загальних зборiв Товариство повинно надати акцюнерам
1 ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку
( денного оголошених Загальних зборLв, за мюцезнаходженням Товариства у робочi днi’
( робочий час та в доступному мlсцI, а в день проведення Загальних зборiв - також у мюцi Х
( проведення У повiдомленнi про проведення Загальних зборiв вказуються конкретно
I визначене мiсце для ознайомлення (номер кiмнати офiсу тощо) та посадова особа
; Товариства, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами

У разi скликання Загальних зборiв акцiонер~в Товариства на вимогу акцiонерiв, у
випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством Укра’ни, з метою
надання можливостi ншим акцiонерам ознайомитися з документами’ що необхiдн для
прийняпя рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонер~в Товариства,
акцiонери, яю скликають Загальнi эбори акцiонерiв Товариства, зобов’язанi разом з

( вимогою про скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства надати Товариству
( документи що необюднi акцонерам для прийняпя рiшень з питань порядку денногоI Загальних зборiв акцiонерiв та будуть надан’ акцiонерам для ознайомлення, в порядку’
I передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту
( Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобовязанеI надавати письмовj вiдповiд на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до
( проекту порядку денного Загальних зборlв та порядку денного Загальних зборiв до дати
I проведення Загальних зборiв Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всiзапитання однакового змiсту Вiдповiдь може бути надана шляхом направлення
( поштового вiдправлення та/або з використанням електронноi пошти та/або розмiщена на
( власному
( 157 Текст повiдомлення про проведення Загальних зборlв акцiонер~в Товариства,
( проект порядку денного та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
( попередньо затверджусться Наглядовою радою Товариства, а в раз~ скликання
I позачергових Загальних зборlв на вимогу акцюнерв у випадках, передбачених

Статутом та чинним законодавством Украiни, акцlонерами, якI цього вимагають

( 158 Акцiонер або його уповноважений представник мае право внести письмовi; пропозицн щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборlв
( акцlонерlв Товариства, а також пропозицн щодо кандидат’в для обрання до складу органiв

Товариства, якщо питання про обрання членiв органiв Товариства були включенi до

I проекту порядку денного таких Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Кsлькiсть
; кандидатjв для обрання до складу органiв Товариства, щодо яких мае право надати своi
( пропозицН акцюнер або його уповноважений представник, не може перевищувати
( кlлькlсного складу кожного з органiв Товариства, рiшення про обрання членв якого буде
( прийматися Загальними зборами акцiонерiв Товариства Пропозицн щодо
I включених до проекту порядку денного Загальних зборв акцюнерiв Товариства,
ii вносяться у вигляд~ проектiв рiшень з питань проекту порядку денного або додаткових
( питань проекту порядку денного Пропозицн вносяться не пiзнiше нiж за 20 дню до дати

проведення Загальних зборв акцiонерiв Товариства Пропозицп щодо включення нових

; питань до проекту порядку денного повинн’ мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих
питань Пропозицll щодо кандидатiв для обрання до складу органiв Товариства вносяться
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Статут ПРИВАТНОГО АКПIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФНIпР0ВсьКИЙ кОКСОХIМ(ЧНИЙ ЗАВОД;

акцiонерами або Tx уповноваженими особами не пiзнiше нiж за 7 днiв до дати проведення
Загальних зборiв акцjонерiв Товариства. Наглядова рада Товариства, а в paai скликання
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв - акцiонери, якi цього вимагають,
приймають рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або
нових проектiв рiшень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та
затверджують порядок денний не пiзнiше нiж за 15 дню до дати проведення Загальних
зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до
дати проведення Загальних зборiв.

( 15.8.1. Пропозицiя акцiонера до проекту порядку денного Загальних зборiв
акцlонерlв Товариства подаеться в письмовiй формi 13 зазначенням
(найменування) акцiонера, який м вносить, кiлькостi, типу та!або класу належних йому
акцiй, змiсту пропозицм до питання та/або проекту рi~~~ення з в’дповiдного питання проекту
порядку денного, а також к’лькостi, типу та/або класу акцiй, яю належать кандидату, який
пропонусться цим акцiонером або його уповноваженим представником для обрання до
скпаду органiв Товариства Пропозицм щодо кандидатiв у члени Наглядовоi ради
Товариства мають мjстити ‚нформацlю про те, чи с запропонований кандидат
представником акцiонера (акц’онерiв), або про те, що кандидат пропонусться на посаду
члена Наглядовоi ради - незалежного директора Така нформац’я, визначена у
пропозицlях щодо член’в Наглядовоi ради Товариства, обов’язково включасться до
бюлетеня для голосування напроти прiзвища в’дповIдного кандидата Гiропозицн
акцюнера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого
акцlонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу
органiв Товариства, повиннi бути поданi разом з письмовою згодою такого акцiонера або
його уповноваженого представника на обрання до органiв Товариства, а також письмовим
повlдомленням про володiння кандидатом та/або членами його родини (дружина! чолов’к,
батьки, д’ти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акцll, частки тощо)
господарських товариств, про наявн’сть прав, яю забеапечують вплив на формування

~ складу, результати голосування та рiшення орган’в управлiння субектiв господарювання,
про зайняпя посади керiвника заступника керiвника спостережноl/наглядовоi ради,
правлiння, iнuJого наглядового чи виконавчого органу суб’сктiв господарювання станом на
дату подання пропозицн У раз’ подання акцiонером або його уповноваженим
представником пропозицiй щодо нших осiб до списку кандидатiв для обрання до складу
органiв Товариства особи запропонованl таким акцiонером або його уповноваженим
представником повинн’ не менш н’ж за 7 (сiм) дню до дати проведення Загальних збор’в
акц’онерв Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органiв
Товариства

У разi, якщо пропозицiя акцiонера або його уповноваженого представника до проекту
( порядку денного скликаних Загальних зборiв акцюнер’в Товариства, яка була подана у

строки, передбачен’ пунктом 15 8 цього Статуту, включала пропозицlю доповнення
питань проекту порядку денного новим питанням про обрання член’в до органiв
Товариства та така пропозицiя щодо доповнення новим питанням про обрання членiв до
органiв Товариства була задоволена, iншi акцiонери або ix уповноваженi представники
мають право подати сво’ пропозици щодо кандидатiв для обрання до складу органiв

Товариства за таким новим питанням проекту порядку денного не менш нiж за 7 (сiм) дню
( до дати проведення Загальних зборiв акцiонер’в Товариства Так’ пропозицil акцiонерiв
( або ‘х уповноважених представникiв щодо кандидат’в для обрання до складу органiв
( Товариства з додаткового питання проекту порядку денного Загальних зборiв акц’онер’в

Товариства повиннi бути поданi разом iз письмовою згодою такого акцюнера (його
( уповноваженого представника) або особи запропонованоl таким акцюнером (його

уповноваженим представником) на обрання до органiв Товариствау разi неподання письмовоi згоди особами, запропонованими акцiонером або його
уповноваженим представником до кандидатiв для обрання до складу органiв Товариства,
така кандидатура не включасться до кандидатiв для обрання до складу органiв
Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства Письмова згода особи кандидата
для обрання до складу органiв Товариства мае включати нформац’ю, визначену цим
Статутом, зокрема абзацом 1 цього пункту 158 1

15 8 2 Пропозицii акцiонер’в (акцiонера), якi сукупно с власниками 5 (пяти) або
бiльuiе вiдсотк’в голосуючих акцiй Товариства, пlдлягають обов’язковому включенню до
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Статyт ПРИЗА ТНОГО АКLIIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАхДНIПРОВСЬКИЙ коксохIМIчНИй 3АВОд~

проекту порядку денного Загальних зборiв акцtонерiв Товариства У такому раз’ р’шення
Наглядовот ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагасться, а
пропозицiя вважаеться включеною до проекту порядку денного, якщо нона подана з
дотриманням вимог пункту 15.8 та 15.8.1 цього Статуту.

15.8.3. Змiни до проекту порядку денного Загальних збор~в акцiонерiв вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень з запропонованих питань. У
разi, якщо акцiонери вносять проект рiшення, що вiдрiзняеться вiд питання, зазначеного в
проект’ порядку денному, цей проект також може бути включений до проекту порядку
денного.

1584 Рiшення про вiдмову у включенн’ пропозицн до проекту порядку денного
Загальних зборiв акцiонер’в Товариства може бути прийнято тiльки у разi

- недотримання акцiонерами або Tx уповноваженими представниками, строкiв,
встановлених пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту;

- неповноти даних, передбачених пунктом 158 1 цього Статуту, у пропозицн та/або
в’дсутност’ письмовоi згоди на обрання до орган’в Товариства чи вiдсутностi ,нформацн,
яка вимагаеться у такiй письмов’й згод’,

- неподання акцiонерами жодного проекту р’шення З запропонованих ними питань
порядку денного

15 8 5 у разi внесення зм’н до проекту порядку денного Загальних збор’в акцiонерне
Товариство не п’зн’ше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв
акц’онерiв про так’ змiни та направляе/вручае порядок денний, а також проекти рiшень, що
додаються на пiдставi пропозиц’й акцюнер’в

15 9 Позачерговт Загальн’ эбори акцiонерiв Товариства
15 9 1 ПозачерговI Загальнi збори акц’онерiв Товариства скликаються Наглядовою

радою Товариства
j 159 1 1 3 власно’ ‚нiцiативи за в’дпов’дним рiu~енням Наглядово’ ради Товариства

15 9 1 2 На вимогу Виконавчого органу Товариства в тому числi в разi порушення
провадження про визнання Товариства банкрутом або необх’дностi вчинення значного
правочину

j 159 1 3 На вимогу Ревiз’йноi комiсн Товариства
15 9 1 4 На вимогу акц’онерiв (акцiонера), яю на день подання вимоги сукупно е

власниками 10 (десяти) i бiльше в~дсотк’в голосуючих акц’й Товариства

159 1 5 у випадку коли кiлькiсть член’в Наглядовоi ради Товариства або Ревiз’йноiком’сi’ Товариства стае меншою за кiльк’сть, необхIдну для правомочностl (кворуму)
засiдань таких орган’в Товариства

159 1 6 В ‘нших випадках встановлених чинним законодавством Украiни або цим
j Статутом

159 2 Вимога про скликання позачергових Загальних збор’в акц’онер’в Товариства
подасться в письмов’й форм’ Виконанчому органу на адресу за м’сцезнаходженням
Товариства ‘з зазначенням органу або пр’звищ (найменувань) акцiонерiв, яю вимагають
скликання позачергових Загальних зборiв акц’онерiв Товариства, пiдстав для скликання та
порядку денного У раз’ скликання позачергових Загальних збор’в акц’онерiв Товариства з
‘н’ц’ативи акц’онерiв вимога повинна також мiстити ‚нформац’ю про к’льк’сть, тип клас
належних акцюнерам акц’й та бути п’дписаною всiма акцiонерами, як’ « подають

1593 Наглядова рада Товариства приймас р’шення про скликання позачергових
Загальних збор’в акцiонер’в Товариства або про в~дмову в такому скликанн’ протягом 10
(десяти) календарних днiв з моменту отримання вимоги про ‘х скликання У разi, якщо
протягом 10 (десяти) календарних дн~в з моменту отримання Наглядовою радою
Товариства вимоги акцiонера (акц’онер’в) як’ на день подання вимоги сукупно с
власниками 10 i б’льше в’дсотк’в голосуючих акц’й Товариства, Наглядовою радою
Товариства не прийнято р’шення про скликання позачергових Загальних збор’в акц’онер’в‘ Товариства, так’ збори можуть бути скликан’ акц’онером (акц’онерами), яю цього
вимагають в такому випадку пов’домлення про скликання позачергових Загальних збор’в
акц’онерiв Товариства, скликаних акц’онером (акц’онерами) Товариства проект порядку
денного та матерiали до цих зборiв акцiонерам Товариства, розсиласться депозитарною
установою, яка зд’йснюс обл’к прав власност’ на акцi’ Товариства, що належать
акцlонерам якi скликають Загальнi збори, або Центральним депозитарiем ц’нних папер’в
Акц’онери, як’ скликають позачергов’ Загальн’ збори акц’онерного Товариства, не п’зн’ше
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нiж за 30 днiв до дати проведення позачергових Загальних зборiв Товариства розмiщують
повiдомлення про проведення позачергових~ Загальних зборiв у загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних Нацiональнот комiсiТ з цiнних паперiв та фондового ринку про
ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення
регульованоТ нформацiт вiд iменi учасникiв фондового ринку. Ловiдомлення про
проведення позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв повинне мiстити данi,
визначенi чинним законодавством, а також адресу, на яку акцiонери можуть надсилати
пропозицiТ до проекту порядку денного позачергових Загальних зборiв.

У разi неприйняпя Наглядовою радою рjшення про скпикання позачергових
Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно с
власниками 10 I бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, протягом 10 днiв з моменту
отримання такот вимоги або прийняпя рiшення про вiдмову у такому скликаннi
позачерговЁ Загальнi збори такого Товариства можуть бути проведенi акцiонерами
(акцiонером), якi подавали таку вимогу вiдповiдно до Закону, протягом 90 днiв з дати
надсилання такими акцiонерами (акцiонером) Товариству вимоги про Tx скликання.

15.9.3.1. Рiшення Наглядовот ради Товариства про скликання позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або мотивоване рiшення про вiдмову у скликаннi
надасться вiдповiдному органу Товариства або акцiонерам, якi вимагають Tx скликання,
протягом З (трьох) днiв з моменту прийняпя такого рiшення Наглядовою радою
Товариства.

15.9.3.2. Позачерговi Загальнi збори Товариства, якi скликаються Наглядовою
радою, мають бути проведенi протягом 45 днiв з дати отримання Товариством вимоги про
Tx скликання.

15.9.3.3. Якщо вирiшення питань, вiднесених до компетенцй Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, що впливають на права та iнтереси Товариства, вимагасться в
найкоротший строк, Наглядова рада мас право прийняти рiшення про скликання
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства з письмовим повiдомленням
акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не
пjзнiше нiж за 15 (пятнадцять) днiв до дати Tx проведення в порядку, встановленому
п.15.б цього Статуту. У такому разi Наглядова рада затверджус порядок денний
позачергових Загальних зборiв.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рiшення, зазначене у першому абзацi
цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вкпючас питання про обрання членiв Наглядовот ради Товариства.

15.10. Особливостi проведення Загальних зборiв Товариством, що складасться з
однiст особи.

15.10.1. до Товариства з одним акцiонером не застосовуються положення
законодавства щодо порядку скликання та про~едення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, зокрема статей 33-48 Закону Укратни <(Про акцiонернi товариства», та
вiдповiднi пункти цього Статуту.

15.10.2. Повноваження Загальних зборiв Товариства, передбаченi цим Статутом та
стапею 33 Закону УкраТни <(Про акцiонернi товариства» та внутрiшнiми документами
Товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно.

15.10.3. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiт Загальних зборiв,
оформлюсться ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера мас статус
Протоколу Загальних зборiв акцiонерного Товариства.

15.10.4. Обрання персонального складу Наглядовот ради, Ревiзiйнот комiсiт (в разi Tx
створення) здiйснюсться без застосування кумулятивного голосування.

15.11. Ресстрацiю акцiонерiв Товариства (ix уповноважених представникiв)
проводить Ресстрацiйна комiсiя Товариства на пiдставi перел~ку акцiонерiв, якi мають
право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складеному в порядку,
передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему
Укратни. Правомочнiсть (кворум) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства визначасться
Ресстрацiйною комjсiсю Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства с
правомочним~ (мають кворум) за умови ресстрацiт для участl у них акцiонерiв та/або Tx
уповноваже~~~ представникiв, якi сукупно с власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих
акцiй. За результатами ресстрацiт акцiонерiв (Тх уповноважених представникiв)
Ресстрацjйною комiсiсю складасться перелiк акцiонерiв (Tx уповноважених представникiв),
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яю заресструвалися для участi у Загальних эборах акцонерiв Товариства, який
пIДписуСТЬСЯ Головою Ресстрацiйно’ кОмIСн

15 11 1 Реестрацiйна комiсiя призначасться не менш нiж за З (три) календарних днi
до дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядовою радою

$ Товариства, а у разi скликання позачергових Загальних зборiв акцiонер’в Товариства
акцlонерами у випадках передбачених чинним законодавством та цим Статутом,
акцiонерами, яю скликають позачергов Загальнi збори акц’онерiв Товариства Голова
реестрацlйноl комюн Товариства обираеться бiльшiстю голосiв членв Ресстрацiйноi
комIсLl Товариства на першому засiданнi, але не пiзнiше нiж за 1 (один) календарний день
до дати проведення Загальних зборiв акцюнерiв Товариства

Повноваження Реестрацiйноi ком’сн Товариства за договором з Товариством або
акцiонером (акцiонерами), яю скликають Загальнi эбори акцiонерiв, можуть передаватися
депозитарнiй установi. У такому разi Головою РеестрацiйноТ комiсiТ е уповноважений
представник депозитарнот установи, яка надас Товариству додатковi послуги, зокрема
щодо виконання функцiй Реестрацiйнот комiсiт.

15.11.2. Реестрацiйна комiсiя Товариства мае право вiдмовити ~ реестрацiТ
акцiонеру (його уповноваженому представнику) у випадку вiдсутностi у акцюнера (його
уповноваженого представника) документiв, як! iдентифiкують особу акцiонера (його
представника), а у випадку участi представника акцiонера — також документiв, що
пlдтверджують повноваження представника на участь у Загальних эборах акцiонерiв
Товариства. Мотивоване рiшення Реестрацiйнот комiсiТ Товариства про вiдмову в
реестрацiТ акцiонера або його уповноваженого представника для участi у Загальних
эборах акцiонерiв Товариства пiдписуеться Головою РеестрацiйноТ комiсiт Товариства,
один екземпляр якого додаеться до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а
другий, до моменту вiдкрипя Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, видаеться особi,
якiй вiдмовлено в реестрацГ(.

15.11.3. до закiнчення строку, вiдведеного на реестрацiю учасникiв зборjв, акцiонер
мае право замiнити свого представника, письмово повiдомивши про це Ресстрацiйну
комiсiю та Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
Замiна представника здiйснюеться у порядку, передбаченому чинним законодавством
Укратни для скасування довiреностi. Повiдомлення акцiонером вiдповiдного органу
Товариства про призначення, замiну або вiдкликання свого представника може
здiйснюватися за допомогою засобiв електронного звязку вiдповiцно до законодавства
про електронний документообiг.

15.11.4. Реестрацiйна комiсiя у своТй дiяльностi керуеться чинним законодавством
Укратни, цим Статутом, Положенням про Загальнi збори акцiонерЁв Товариства та
рiшеннями Наглядовот ради Товариства.

15.12. до компетенцiт та повноважень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiдноситься:

15.12.1. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства.
15.12.2. Внесення змiн до Статуту Товариства.
15.12.3. Гlрийняпя рiшення про анулювання викуплених акцiй Товариства.
15.12.4. Прийняпя рiшення про змiну типу Товариства.
15.12.5. Прийняпя рiшення про розмiщення акцiй Товариства.
15.12.6. Гiрийняпя рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi можуть бути

конвертованi в акцiТ;
15.12.7. Визначення форми оплати за акцiТ Товариства.
15.12.8. Прийняпя рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства.
15.12.9. Прийняпя рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства.
15.12.10. Прийняпя р~шення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм

випадкiв обов’язкового викупу акцiй, визначених стапею 68 Закону Укра’ни «Про
акцiонернi товариствах~.

15.12.11. Прийнятгя рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на
придбання акцiй додатковот ем~с~Т у процесi Tx розмiщення.

15.12.12. Прийняпя рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй Товариства.
15.12.13. Затвердження Положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства,

Каглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Рев~зiйну комiсiю Товариства,
а також внесення змiн до них.
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15.12.14. Затвердження положення про винагороду членiв Наглядовот ради
Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та
фондового ринку.

15.12.15. Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядовоf ради Товариства,
вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового
ринку.

15.12.16. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.
15.12.17. Прийняпя рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядово( ради

Товариства, звiту Генерального директора Товариства, звiту Ревiзiйнот комiсH Товариства
та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

15.12.18. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйнот комiсiТ (ревiзора).
15.12.19. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за

результатами його розгляду.
15.12.20. Затвердження рiчного звiту Товариства.
15.12.21. Розподiл прибутку I збиткiв Товариства.
15.12.22. Прийняпя рiшення про виплату дивiдендiв та Tx розмiр.
15.12.23. Прийняпя рiшення про формування резервного капiталу Товариства

шляхом вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку.
15.12.24. Прийняпя рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв

акцiонерiв Товариства.
15.12.25. Обрання членiв НаглядовоТ ради Товариства.
15.12.26. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв

(контрактiв), що укладаються з членами НаглядовоТ ради Товариства (договiр мiж
Товариством та членом Наглядовот ради Товариства), внесення змiн до таких договорiв,
встановлення розмiру винагороди та компенсацiт видаткiв членiв Наглядовот ради
Товариства, визначення особи’ яка уповноважусться на пiдписання вiд iменi Товариства
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядовот ради
Товариства.

15.12.27. Вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Каглядовот ради
Товариства. Прийняпя рiшення про припинення повноважень членiв Наглядовот ради,
крiм випадкiв, встановлених Законом.

15.12.28. Обрання членiв Ревiзiйнот комiсiТ Товариства.
15.12.29. Затвердження умов цивiльно-правового договору, трудового договору

(контракту), що укладаються з членами Ревiзiйнот комiсй Товариства (у разi обрання),
внесення змiн до таких договорiв. Встановлення розмiру винагороди та компенсацiТ
видаткiв членiв Ревiзiйноi комiсл Товариства Визначення особи, яка уповноважусться на
пiдписання вIд iменi Товариства цивiльно~правових договорю, трудових договорiв
(контрактlв) з членами Ревjзiйноi ком~сн Товариства

15 1230 Прийняпя рiшення про припинення повноважень (в тому числi дострокове
припинення повноважень) членiв Ревjзiйнот комiсiТ Товариства.

15.12.31. Прийняпя рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на
проведення аудиторськот перевiрки Товариства.

15.12.32. Прийняпя рiшення про вiдшкодування документально пiдтверджених
витрат акцiонерiв або членiв Наглядовот ради Товариства на органiзацiю, пiдготовку та
проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

15.12.33. Прийняпя р~шення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку,
передбаченого частиною четвертою стапi 84 Закону Укратни «Про акцiонернi
товариствах~, про лiквщацiю Товариства, обрання лiквiдацiйноТ комiсiт, затвердження
порядку та строкiв лiквiдацiт, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишасться
пlсля задоволення вимог кредиторiв, I затвердження лiквiдаL’iйного балансу.

15.12.34. Прийняпя рiшень про затвердження умов договору про злипя
приеднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акту (у разi
липя, приеднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу),
~изначених вiдповiдно до статей 79-89 Закону УкраТни «Про акцiонернi товариствах’.

15.12.35. Обрання комiсiт з припинення Товариства.
15.12.36. Прийняпя рiшення про оголошення перерви в ходi проведення Загальних

борiв акцiонерiв Товариства.
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15.12.37. Прийняпя рiшення про обрання та про припинення повноважень членiв
ЛiчильноТ комiсй Товариства або передачi повноважень Лiчильнот комiсi~ Товариства
депозитарнiй установ! за вiдповiдним договором.

15.12.38. Прийняпя рiшення про надання эгоди на вчинення значного правочину або
про попередне надання згоди на Вчинення такого правочину у випадках, передбачених
стапею 70 Закону Укратни <(Про акцiонерн~ товариства».

15.12.39. Прийняпя рiшення про надання эгоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiсТю у випадках, передбачених стапею 71 Закону Укратни «Про акцiонернi
товариства)>.

15.12.40. Прийняпя рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо Вiдчуження
чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинiв застави, iпотеки, закладнот,
iнлjих видiв обтяження нерухомого майна та/або iнших активiв Товариства, якщо вартiсть
такого майна чи активiв та/або сума вiдповiдного правочину перевищус 25 (двадцять
пять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньот рiчноТ фiнансовот
звiтностi Товариства. ,

15.12.41. Прийняпя рiшень з iнших питань дiяльностi Товариства, якi вiдповiдно до
цього Статуту вiднесенi до компетенцiт та повноважень Наглядовот ради Товариства чи
Виконавчого органу Товариства, у випадку вкпючення таких питань до порядку денного
Загальних зборiв акiЩонерiв Товариства.

15.13. Питання, зазначенё у пунктах 15.12.1 - 15.12.40, належать до виключноТ
компетенцiт Загальних зборiв акц!онерiв Товариства ! не можуть передаватися на
вирiшення iншим органам Товариства.

Рiшення Загальних зборiв акц!онер!в Товариства з питань, зазначених у пунктах
15.12.2, 15.12.3, 15.12.4, 15.12.5 15.12.8 15.12.9 та 15.12.33 цього Статуту, приймаються
бiльш як у 3/4 голосiв акцiонер!в, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах та е
власниками голосуючих з вiдпов!дного питання акц!й.

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринков~а вартiсть
майна, робiт або послуг, що е предметом такого правочину, становить 50 ! б!льше
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньот рiчноГ ф!нансовот зв!тностi аКцiонерного
Товариства, приймаеться бiльш як 50 в!дсотками голосiв акцiонер!в вiд ix загальнот
кiл ькост!.

Рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй
додатковот емiсiТ у процес! ix розмiщення приймаеться бiльш як 95 вiдсотками голос!в
акцiонерiв в!д ix загальнот кiлькост!, якi зарееструвалися для участi у Загальних зборах.

З решти питань рiшення приймаються простою б!льш!стю голосiв акц!онерiв, якi
зарееструвалися для участ! у Загальних зборах акц!онерiв Товариства, якщо iнше не
передбачено !мперативними нормами дiючого законодавства Укратни.

У голосуваннi з питання, що зазначене у п. 1:5.12.39 цього Статуту, мають право
голосу вс! акцiонери, якi е власниками голосуючих акц!й Товариства, незалежно вiд ix
за!нтересованостi у вчиненнi в!дповiдного правочину, якщо !нше не передбачено
iмперативними нормами дiючого законодавства УкраТни.

Загальн! збори пiд час ix проведення можуть зм!нювати чергов!сть розгляду питань
порядку денного за умови, що за рiиjення про змiну черговостi розгляду питань порядку
денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонер!в, як! зарееструвалися для
участ! у Загальних эборах.

Рiwення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питання вiдкликання (в тому числi
дострокового вiдкликання, або припинення повноважень) членiв Ревiз!йноТ комiсй
Товариства може бути прийнято т!льки у вiдношенн! в!дкликання (в тому числi
дострокового в!дкликання або припинення повноважень) вс!х обраних членiв Ревiзiйнот
комIсh Товариства (всього складу Ревiз!йно( ком!сh Товариства), та приймаеться простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участ! у Загальних зборах
акц!онерiв Товариства.

15.14. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностj акц!онерного
Товариства у тому числ! тi, що вiднесенj до виключноТ компетенцn Наглядовот ради
Товариства законом або цим Статутом. Наглядова рада мае право включити до порядку
денного Загальних збор!в будь-яке питання, що вiднесено до п виключноТ компетенцп
законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами.
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Загальнi эбори акцiонерiв мають право розглядати та приймати рiшення в межах та
згiдно з проектами рiшень до питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, що мiстяться у бюлетенi для голосування.

ЗагальнЁ эбори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку
донного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку донного та оголошення
перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.

15.15. Загальнi эбори акцiонерiв Товариства мають право передавати вирiшення
питань, що не вiднесенi до виключноТ компетенцГ( Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
на розгляд iнших органtв Товариства.

1516. у ходi проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може бути
оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного
дня та визначення часу, з якого продоажиться проведення Загальних зборiв акцiонерiв
приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зарееструвалися для участi у
Загальних эборах акцiонерtв.

Повторна ресстрацiя акцiонерtв (TX представникiв) для участi у Загаг’ьних зборах
акцiонерiв Товариства наступного дня проведення таких зборiв не проводиться~

Пiсля перерви Загальнi збори акцiонерtв Товариства проводяться в тому самому
мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв акцiонерtв
Товариства.

Кiлькiсть перерв у ходt проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не може
перевищувати трьох.

15.17. Голосування на Загальних эборах акцiонерного Товариства з питань порядку
донного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, крiм питань
змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi
Загальних зборiв до наступного дня, а також у past проведення Загальних зборiв
акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Бюлетень для голосування на
Загальних зборах акцiонерiв повинен бути засвiдчений печаткою Товариства або
штампом Ресстрацiйнот комiсiт Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

у past якщо бюлетень для голосування складасться з кiлькох аркушiв, сторiнки
бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пtдписусться акцiонером (представником
акцiонера).

15.17.1. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються L-iаглядовою
радою Товариства, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства акцtонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим
Статутом, акцiонерами, якi скликають позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства,
не пiзнiше нiж за 10 (десять) календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку
донного Загальних зборtв акцiонерiв Товариства щодо обрання членtв Наглядовот ради
Товариства та членiв РевiзiйноТ комiсiт Товариства, а також з питань порядку денного, якi
були додаткового включенi до порядку донного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на
вимогу акцiонерiв Товариства затверджусться не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

15.17.2. Акцiонери мають право до проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку?
передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

15.17.3. Бюлетень для голосування визнасться недiйсним у past, якщо вiн
вIдрiзнясться вiд офiцёйно виготовленого Товариством аразка, та/або на ньому вiдсутнiй
п’дпис (пiдписи) акцiонера (представника акцiонера), таiабо вiн складасться з кiлькох
аркушiв, якi не пронумерованt, та/або акцiонер (представник акцiонера) не позначив у
бюлетенi жодного або позначив бtльше одного варiанта голосування щодо одного проекту
рiшення

Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час
йiдрахунку голосiв.

У випадку, коли бюлетень для голосування мiстить кiлька питань порядку денного
Загальних зборiв акцiонерjв, то його визнання недЁйсним з одного питання порядку
денного Загальних зборiв акцtонерiв Товариства е пiдставою для визнання цього
бюлетеня для голосування недiйсним щодо нших питань порядку донного Загальних
зборtв акцtонерiв Товариства.
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15.17.4. Бюлетень для голосування не враховусться Лiчильною комiсiею у разi, якщо
неможлИВО визначити волевиявлення акцiонера з питання порядку денного Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства (у бюлетенi для голосування позначенi два i бiльше варiанти
голосування за проект рiшення питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства у бюлетенi для голосування напроти к~лькох проеюlв рiшень з одного питання
порядку денного Загальних зборiв акLЦонерiв Товариства позначенi поля ((за)>; у бюлетенi
для голосування ЫдСУТНЯ вiдмiтка акц~онера у полях ((за>), ((проти)> чи ‘хутримався»). Крiм
того, бюлетень для голосування не враховусться Лiчильною комiсiсю, якщо вiн не
надiйi.ыов до ЛiчильноТ комiсiт у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi
нагiиси та/або виправлення.

15.18. для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на
Загальних зборах акцiонерiв Товариства, Загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають
Лiчильну комiсiю. Повноваження Лiчильнот комiсiТ за договором можуть бути переданi
депозитарнiй установi, яка надас Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання
функцiй ЛiчильноТ комiсiт.

до обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства Лiчильнот комiсi~Товариства
або передачi повноважень Лiчильнот комiсiт Товариства депозитарнiй установi, функцп та
повноваження Лiчильнот комiсiт Товариства, в тому числi з пiдрахунку голосiв з питань
порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, складання та пiдписання
протоколiв пiдрахунку голосiв та визначення пiдсумкiв голосування з питань : порядку
денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, здiйснюе Реестрацiйна комiсiя
Товариства.

Наглядова рада Товариства (у paai скликання позачергових Загальних зборiв на
вимогу акL’iонерiв у випадках, передбачених чинним законодавством, - акцiонери, якi
цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного Загальних
зборiв Товариства питання про обрання Лiчильнот комiсЁТ.

15.18.1. до складу ЛiчильноТ комiсiт Товариства не можуть включатися особи, якi
входять або с кандидатами до складу органiв Товариства.

15.18.2. Лiчильна комiсiя Товариства надас розяснення щодо порядку голосування,
пiдрахунку голосiв та iнших питань, повязаних з забезпеченням проведення голосування
на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

15.18.3. За пiдсумками кожного голосування Лiчильна комiсiя Товариства складас
протокол, який мас бути пiдписаний всiма членами лiчильнот комiсй, якi брали участь у
пiдрахунку голосiв. Лiчильна комiсiя с правомочною, якщо у ГГ засiданнi беруть участь
бiльш половини обраних членiв Лiчильног комiсiГ. Г]ротоколи про пiдсумки голосування
додаються до протоколу Загальних зборiв акцiонерного Товариства.

У разi передачi повноважень Лiчильнот комiсiт Товариства депозитарнjй установi, з
якою укладено договiр про надання послуг, зокрема щодо виконання функцiй Лiчильнот
комiсiт, протокол про пiдсумки голосування пiдписус представник цiст депозитарноТ
установи.

15.19. На Загальних зборах акцiонерiв Товариства ведеться протокол.
15.19.1. Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства мiстить вiдомостi,

передбаченi чинним законодавством Укратни.
15.19.2. Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства скпадасться протягом 10

(десяти) календарних днiв з моменту закрипя Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
15.19.3. Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Протокол Загальних зборiв акцjонерiв Товариства прошивасться,
засвiдчусться печаткою Товариства та пiдписусться Виконавчим органом Товариства.

15.19.4. Пiсля закрипя Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдсумки
голосування доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом
надсилання простого поштового листа/картки або розмiщення iнформацй на веб-сайтi
Товариства, якщо iнший порядок не встановлений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.

15.20. Особливостi проведення Загальних зборiв Товариством шляхом заочного
голосування (опитування).

15.20.1. у випадку, якщо кiлькiсть акц~онерiв Товариства не бiльше нiж 25 осiб, по
всIм питанням, вiднесеним до компетенцiт загальних зборiв акцiонерiв, допускасться
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прийняпя рiшення методом опитування. У такому разi не застосовуються положення
статей 33-47 Закону Укратни «Про акцЁонернi товариства)) та вiдповiднi пункти цього
статуту щодо порядку скпикання та проведення Загальних зборiв акцiонерного
товариства.

15.20.2. Рiшення про проведення загальних зборiв акц~онерiв шляхом заочного
голосування (опитування) приймаеться Наглядовою радою Товариства. Таким рiшенням
Наглядова рада, зокрема, але не виключно визначас:

- особу (lнiцiатора), вiдповiдальну за органiзацiю опитування та оформлення
прийнятого рiшення;

- перелiк питань, по яких планусться прийняти рiшення (провести опитування), та
проекти р~шень до кожного з таких питань;

- дату отримання перелiку акцiонерiв’ яким повиннi розсилатися питання з проектами
рiuJень до них, та cnociS направлення акцiонерам таких повiдомлень;

- cnociS, в який акцiонери - власники голосуючих акцiй можуть повiдомити iнiцiатора
про результат Тхнього голосування.

15.20.3. lнiцiатор, у спосiб визначений l-Iаглядовою радою Товариства, надсилас всiм
акцiонерам - власникам голосуючих акцiй вiдповiдний запит з проектом рiшення
(проектами рiшень) з запропонованого питання (питань). У такому запитi зазначаються
адреса, на яку акцiонери мають надiслати свою вiдповiдь та прийнятi рiшення протягом 5
(пять) календарних днiв з дати одержання вiдповiдного запиту. Згода акцiонера з
прийнятим рiшенням мае бути безумовною. У випадку необхiдностi Наглядова рада
Товариства може передбачити вимогу до засвiдчення волевиявлення акцiонерiв пiд час
опитування, у тому числi необхiднiсть нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису
акцiонера товариства.

Протягом 10 календарних днiв з дати одержання повiдомлення вiд останнього
акцiонера - власника голосуючих акцiй lнiцiатор iнформуе всiх акцiонерiв - власникiв
голосуючих акцiй у письмовiй формi про прийняте рiшення. Рiшення вважасться
прийнятим, якщо за нього проголосували всi акцiонери - власники голосуючих акцiй у
вiдведений для цього строк.

15.20.4. Прийнятi рiшення оформлюються iнiцiатором у виглядi Протоколу заочного
юлосування, який пiдписус lнiцiатор та один iз членiв Наглядовот ради Товариства.
Рiшення вважасться прийнятим с моменту пiдписання Протоколу заочного голосування.
Bci одержанi Ыд акцiонерiв повiдомлення, що засвiдчують Тхнс волевиявлення,
пiдшиваються до протоколу та е його неЫд’емною частиною. РiiJJення, прийняте шляхом
опитування, також може бути оформлено у виглядё единого письмового документа,
пiдписаного всiма акцiонерами товариства.

16. НАГЛЯдОВА РАДА ТОВАРИСТВА
16.1. Наглядова рада акцiонерного Товариства е колегiальним органом, що здiйснюе

захист прав акцЁонерiв Товариства i в межах компетенцй, визначено! цим Статутом та
законодавством, здjйснюе управлiння Товариством, а також контролюс та регулюс
дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада Товариства дiе на пiдставi цього Статуту
та Положення про Наглядову раду Товариства, у разi його затвердження Загальними
эборами Товариства.

Головними функцiями Наглядовот ради Товариства с:
- визначення стратегif розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю

Товариства;
- забезпечення реалiзацiт та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання

корпоративних конфлiктiв;
- забезпечення ефективнот дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
Головна мета та задачi Наглядовот ради Товариства:
- добросовiсне та компетентне виконання обов’язку з контролювання та

регулювання дiяльностi Товариства, що забезпечус пiдтримання та рiст вартостi акцiй
Товариства а також захист та можливiсть реалiзацii акцiонерами Товариства свотх прав;

- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенL%iйних
конфлiктiв Ёнтересiв;

- забезпечення ведення постiйного дiалогу з акцiонерами Товариства;
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- забезпечення формування та реалiзацiт стратегй розвитку Товариства;
- встановлюс та пЩтримуе необхiднi механiзми контролю за д!яльнiстю Виконанчого

органу Товариства, в тому числ! мон!торинг та оцiнку дiяльностi Виконанчого органу
Товариства;

- встановлюс систему зрозумiлих та прозорих критерiТв та процедур обрання
(призначення) та вiдзиву (замiщення) Виконанчого органу Товариства та ефепивну
систему винагороди членiв Виконанчого органу Товариства;

- надас оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечуе контроль за Tx
реаJliзацюю

- встановлюс прозору систему оцiнки снос” дiяльностi в цiлому та кожного члену
Наглядовот ради Товариства окремо, розробляс прозору систему винагороди та
компенсацГ( видатк!в, пов’язаних з виконанням Наглядовою радою своТх функцiй та
повноважень, та надас Tx для затвердження Загальним эборам акцiонерiв Товариства;

- забезпечуе створення системи управлiння фiнансовими ризиками.
Наглядова рада Товариства у своТх рiшеннях виходить з необхiдностi дiяти

справедливо по вiдношенню до вых акцiонер!в та не може враховувати iнтереси тiльки
будь-якоТ однiет групи акцiонер!в.

16.2. Наглядова рада Товариства як орган Товариства мае свою печатку з
посиланням на належнiсть НаглядовоТ ради до Товариства.

16.3. Члени НаглядовоТ ради Товариётва обираються акцiонерами : п!д час
проведення Загальних зборiв Товариства на строк не бiльше нiж на З (три) роки.

16.3.1. Членом Наглядовот ради Товариства може бути лише фiзична особа. до
складу НаглядовоТ ради обираються акцiонери або особи, якi представляють Тхнi iнтереси
(далi - представники акцiонерiв), та/або незалежн! директори.

Членом Наглядовот ради не може бути особа, яка одночасно е членом Виконавчого
органу Товариства та/або членом Ревiз!йнот комiсiт Товариства.

16.3.2. Кандидатури для обрання в члени НаглядовоТ ради Товариства висуваються
акц!онерами Товариства та/або Tx повноважними представниками. Не заборонено
самовисунення акцiонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени
НаглядовоТ ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу
Наглядовот ради Товариства неодноразово.

16.3.3. Кiлькiсний склад НаглядовоТ ради Товариства становить З (три) особи.
Якщо кiльк!сть членiв Наглядовот ради, повноваження яких дiйснi, становить менше

половини п кiлькjсного складу’ обраного вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <(Про
акцiонерн! товариства> Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох
мiсяцiв мае скликати Загальн! збори для обрання решти член!в Наглядовот ради’ в разi
обрання членiв НаглядовоТ ради Товариства й~ляхом кумулятивного голосування - для
обрання всього складу НаглядовоТ ради.

У разi якщо членом НаглядовоТ ради Товариства обирають особу, який був
Генеральним директором Товариства, такий член НаглядовоТ ради Товариства не мае
права протягом трьох рокiв з моменту припинення повноважень як Генерального
директора Товариства вносити пропозицiТ щодо кандидатур аудитора Товариства та не
мае права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

16.3.4. Кожен акцiонер Товариства (уповноважений представник акцiонера) мае
право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру iншот особи для обрання Загальними
зборами акц!онерiв Товариства, порядок денний яких передбачаб вирiшення питання про
обрання членiв Наглядовот ради Товариства, в члени Наглядовот ради Товариства у
строки, передбачен! пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту. Пропозицiт щодо кандидатiв у
члени Наглядовот ради Товариства мають мiстити нформацiю про те, чи е
запропонований кандидат акцiонером, представником акцiонера (акцiонерiв), або про те,
що кандидат пропонуеться на посаду члена Наглядовот ради - незалежного директора.
Пропозицiт мають бути подан! письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозицiт
щодо кандидатур осiб на обрання до членiв НаглядовоТ ради Товариства, якi поданi до
Товариства за менший нiж вищевказаний строк, на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства не розглядаються та такi кандидатури до списк!в для голосування на
Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданн! щодо кандидатури особи для обрання в члени НаглядовоТ
ради Товариства додатково до iнформацiт, зазначенот в пункт! 15.8.1 Статуту, обов’язково
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пОВиННО бути зазначено: Прiзвище, lм’я, По-батьковi фiзичнот особи кандидата
(кандидатiв) в члени Наглядовот ради Товариства, рiк народження, iнформацiя про освiту,
мiсце ресстрацiт, мiсце роботи I посаду, iнформацiя про судову заборону займати певнi
посади та/або займатись певними видами дiяльностi, а також iнформацiя про наявнiсть
непогашеноТ судимостi за элочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
~осподарськоТ, службово? дiяльностi, кiлькостi акцiй Товариства, якi належать такiй особi.

16.3.5. Списки кандидатур осiб для обрання в члени Наглядовот ради Товариства
вносяться до бюлетенiв на голосування, якi видаються Ресстрацiйною комiсiсю
Товариства акцiонерам та/або Tx уповноваженим представникам пiд час ресстрацH. Пiд
час обрання членiв Наглядовот ради разом з iнформацiсю про кожного кандидата
(прiзвище, мя по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому
Належить) у члени Наглядовот ради в бюлетенi для голосування зазначасться iнформацiя
про те, чи с такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз
зазначенням нформацiт про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи с вiн незалежним
директором.

16.3.6. Р~шення про обрання членiв Наглядовот ради приймасться без застосування
кумулятивного способу голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

16.3.7. Рiшення про вiдкликання або дострокове припинення повноважень членiв
L-lаглядовоТ ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акцiонерiв
Товариства у будь-який час. Рiшення приймасться простою бiльш’стю голосiв акцiонерiв,
присутнiХ на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Якщо кiлькiсть членiв Наглядовот
ради Товариства, повноваження яких дiйснё, становитиме половину або менше половини
n обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства кiлькiсного
складу, Наглядова рада Товариства мае право приймати рiшення тiльки щодо скликання
Загальних збор’в акцiонерiв Товариства для обрання решти членiв Наглядовот ради,
пiдготовки й проведення таких Загальних збор’в акцiонерiв Товариства (в ~тому числi
затвердження спискiв кандидатiв для обрання до членiв Наглядовот ради Товариства й
вiдповiдного бюлетеня) вiдповiдно до повноважень та компетенцi~ визначених цим
Статутом для Наглядовот ради Товариства. Голосування з вказаних питань зд’йснюсться
простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядовот ради Товариства, як’ залишилися у
Наглядовiй радi Товариства.

16.3.8. Будь-який член Наглядовот Ради Товариства може в будь-який час
достроково припинити свот повноваження з власнот iнiцiативи, пов’домивши письмово про
таке рiшення Наглядову раду Товариства не менш нiж за два тижнi до дати складання
повноважень.

У раз’ якщо незалежний директор протягом строку свотх повноважень перестас
вiдповiдати вимогам, встановленим стапею ~ Закону Укратни «Про акцiонернi
товариствах., вiн повинен скласти своТ повноваження достроково шляхом подання
вiдповiдного письмового пов’домлення Товариству.

Повноваження члена Наглядовот ради припиняються у випадках неможливостi
виконання обов’язкiв члена наглядовот ради за станом здоров’я; в раз’ набрання законнот
сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що викпючас
можпивiсть виконання обов’язкiв члена наглядовот ради; в раз’ смерт’, визнання його
недiсздатним, обмежено дiсздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у раз’ отримання
Товариством письмового пов’домлення про замiну члена Наглядовот ради, який с
представником акц’онера. У вказаних випадках повноваження члена Наглядовот ради
припиняються без рiшення Загальних збор’в акцiонерiв з одночасним припиненням
договору (контракту) мiж Товариством та таким членом Наглядовот ради Товариства.

Член Наглядовот ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв
в’дпов’дно до п.16.3.4 цього Статуту, може бути замiнений таким акцiонером або групою
акц’онерiв у будьякий час. У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про
замiну члена Наглядовот ради, який е представником акцiонера, повноваження члена
Наглядовот ради припиняються без рiшення Загальних зборiв акц’онерiв з одночасним
гiрипиненням договору мiж Товариством та таким членом Наглядовот ради Товариства.

16.3.9. Повноваження члена Наглядовот ради — представника акцiонера можуть бути
обмеженi акц’онером (акц’онерами), представником якого (яких) с такий член Наглядовот
ради. Акцiонер, представник якого с членом НаглядовоТ ради, повинен письмово
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повiдомиТИ Товариство про iснуючi обмеження повноважень члена КаглядовоТ ради —

представника цього акцiонера. Акцiонер може обмежити повноваження члена НаглядовоТ
ради — свого представника у будь-який спосiб, зокрема встановити повне обмеження
повноважень, встановити обмеження в межах певних лiмiтiв та/або надати гiовноваження
iз завданням на голосування з певних питань.

16.4. Повноваження члена НаглядовоТ ради Товариства дiйснi з моменту його
обрання Загальними эборами акцbнерiв Товариства та припиняються в момент
гiрийняпя Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про його вiдкликання,
якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв
товариства або цим Статутом.

16.4.1. Склад НаглядовоТ ради обираеться на строк, визначений Загальними
эборагли акцiонерiв Товариства. У випадку закiнчення цього строку члени Наглядовот ради
Товариства виконують сны повноваження до обрання Загальними зборами акцiонерiв
Товариства нового скпаду НаглядовоТ ради Товариства.

16.4.2. Член НаглядовоТ ради повинен виконувати свот обов’язки особисто i не може
передавати власнi повноваження iншiй особi. Член НаглядовоТ ради Товарисtва здiйснюс
свот повноваження дотримуючись умов договору, укладеного мiж Товариством та особою,
обраною у члени Наглядовоf ради. Порядок виплати винагороди членам КаглядовоТ ради
Товариства встановлюсться в договорi.

16.4.3. дiя договору мiж Товариством та членом Наглядовот ради Товариства
припинясться у разi припинення повноважень вiдповiдного члена НаглядовоТ ради
Товариства або у разi прийняпя Загальними эборами акцiонерiв Товариства рiшення про
Ыдкликання (в тому числi дострокового) членiв НаглядовоТ ради Товариства, якщо нше не
встановлено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

16.5. у разi замiни члена Наглядово( ради .. представника акцiонера повноваження
вiдкликаного члена НаглядовоТ ради припиняються, а новий член НаглядовоТ ради
юбувас повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд
кцiонера (акцiонерiв), представником якого с вiдповiдний член Каглядовот ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядово( ради - представника акцiонера повинно
мiстити iнформацiю про нового члена Наглядово( ради, яка вимагасться згiдно чинного
законодавства Укратни.

Акцiонери Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, мають право на
)знайомлення з такими письмовими повiдомленнями.

Акцiонери та член НаглядовоТ ради, який с Тхнiм представником, несуть солiдарну
эiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом НаглядовоТ
)ади.

16.6. Роботу Наглядовот ради Товариства органiзовус Голова НаглядовоТ ради
Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства. у випадку вiдсутностi
Голови Наглядовот ради Товариства його повноваження виконус Заступник Голови або
один iз членiв Наглядовот ради Товариства.

Голова Наглядовот ради Товариства та його Заступник можуть обиратися та
вiдкяикатися членами Наглядовот ради Товариства на засiданнi НаглядовоТ ради
Товариства iз числа обраних Вищим органом Товариства членiв НаглядовоТ ради
Товариства. Головою Наглядово! ради Товариства не може бути обрано члена
Наглядовот ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором
Товариства,

16.7. Голова Наглядовот ради Товариства:
16.7.1.1. Керус роботою Наглядовот ради Товариства.
16.7.1.2. Скликас засiдання Наглядовот ради Товариства та головус на них.
16.7.1.3. Затверджус порядок денний засiдань Наглядовот ради Товариства.
16.7.1.4. Виступас вiд менi Наглядовот ради Товариства та представляс fl права та

нтереси у взасмовiдносинах з iншими органами Товариства та Tx посадовими особами.
На пlдставi рiшення Наглядовот ради Товариства представляс iнтереси НаглядовоТ ради
Товариства у взасмовiдносинах з юридичними та фiзичними особами.

16.7.1.5. Пiдписус вiд iменi НаглядовоТ ради Товариства розпорядження, що
видаються на пiдставi рiшень НаглядовоТ ради Товариства.

16.7.1.6. На пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписус i
озривас договори мiж Товариством та членами РевiзiйноТ комiсiт Товариства.
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16.7.1.7. На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядовот ради Товариства пiдписус вiд
iМенi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального
директора Товариства, та/або розривас такий трудовий договiр (контракт).

16.7.2. У випадку, коли Голова Наглядовот ради Товариства в силу об’ективних
причин, включаючи хворобу, знаходження у вiдрядженнi, вщпусТцi, не мае можливостi
виконувати сны повноваження та обов’язки, його повноваження та обов’язки виконус
Заступник Голови або один is членiв Наглядовот ради Товариства за П рiшенням.

16.8. для виконання технiчних функцiй члени Наглядовот ради можуть обрати
секретаря Наглядовот ради Товариства. У pasi його обрання Секретар Наглядовот ради
Товариства:

16.8.1. Органiзовуе документообiг Наглядовот ради Товариства.
16.8.2. Складас протоколи засiдань Наглядово( ради Товариства та iншихдокументiв

Наглядовот ради Товариства, органiзовуе Tx належне зберiгання. Органiзовуе зберiгання
печаток та штампiв Наглядовот ради Товариства.

16.8.3. Органiзовус розсилку повiдомлень про скликання засiдань Нагцядовот ради
Товариства, iнuJоТ важливот iнформацiТ та документiв, якi необхiднi членам: Наглядовот
ради Товариства для виконання свотх повноважень.

16.8.4. Надсилас запити органам Товариства про надання документiв та iнформацiт,
необхiднот членам Наглядовот ради Товариства.

16.9. Засiдання Наглядовот ради Товариства.
16.9.1. Засiдання Наглядовот ради Товариства проводяться не рiдше одного разу в

квартал. Засiдання Наглядовот ради Товариства скликаються та проводяться:
- за iнiцiативою Голови Наглядовот ради Товариства;
- на вимогу члена Наглядовот ради Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Ревiзiйнот комiсiт Товариства;
- на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi сукупно володiють не менш як 5 (пять)

вiдсоткiв статутного капiталу Товариства (голосуючих акцiй Товариства).
16.9.2. Засiдання Наглядовот ради Товариства проводяться шляхом особистот участi

членiв Наглядовот ради Товариства, а у виняткових випадках - за допомогою телевiзiйнот /
вiдеоконференцiт мiж членами Наглядовот ради, за умови, що кожен iз учасникiв такоТ
конференцй може бачити всiх учасникiв та спiлкуватися зi всiма iншими учасниками
засiдання Наглядовот ради Товариства.

Як виняток з правил, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення шляхом
проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенiв). Засiдання
Наглядовот ради Товариства у формi заочного голосування проводиться за рiшенням
Голови Наглядовот ради Товариства, а у випадку його вiдсутностi — за рiшенням
Заступника Голови Наглядовот ради Товариства. У випадку проведення засiдання шляхом
заочного голосування член Наглядовот ради Товариства висловлюс свою думку та
рiLuення, за яке вiн голосус з питань порядку денного засiдання, шляхом заповнення та
пlдписання вiдповiдного бюлетеня заочного голосування. Порядок проведення заочного
голосування встановлюсться Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.9.3. Про засiдання Наглядовот ради Товариства кожен член НаглядовоТ ради
Товариства повiдомляеться письмово особисто не менш нiж за 5 (пять) календарних днiв
до дати проведення вiдповiдного засiдання. У повiдомленнi вказуеться дата, час та мiсце
проведення засiдання Наглядовот ради Товари~этва та порядок денний. до повiдомлення
додаеться пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засiдання
Наглядовот ради Товариства, яка с невiд’емною частиною такого повiдомлення. до дати
зас’дання повиннi бути пiдготовленi та наданi членам Наглядовот ради Товариства всi
необхiднi документи та iнформацiя, пов’язаннi з питаннями порядку денного засiдання
Наглядовот ради Товариства. Члени Наглядовот ради Товариства мають право
запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засiдання Наглядовот
ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такi додатковi питання пiдлягають
внесенню до порядку денного засiдання Наглядовот ради Товариства, якщо за включення
таких додаткових питань проголосували всi присутнi члени Наглядовот ради Товариства. У
разi необхiдностi вирiшення термiнових питань дiяльностi Товариства, за умови надання
кожним членом Наглядовот ради Товариства письмовот згоди на термiнове проведення
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засiдаНня Наглядовот ради Товариства’ засiдання може бути скликано за менший строк,
нiж вказано У ЦЬОМ~’ П~НЮ1 Статуту.

16.9.4. Засiдання Наглядовот ради Товариства вважаються правомочними’ якщо в
ньомУ бере участь бiльше половини П складу.

У paai дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядовот
ради I до обрання всього складу Наглядовот ради засiдання Наглядовот ради е
правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до ГГ компетенцH за умови’ що кiлькiсть
членiв НаглядовоТ ради’ повноваження яких е чинними’ становить бiльше половини ГГ
складу

16.95. За винятком випадкiв’ передбачених законодавством’ рiшення НаглядовоТ
ради Товариства з ycix питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв
членiв НаглядовоТ ради’ якi беруть участь у засiданнi.

На засiданнi наглядовот ради кожний член НаглядовоТ ради мае один голос.
16.9.6. Всi рiшення Наглядовот ради Товариства оформляються протоколом’ що

пiдписуеться присутнiми членами Наглядовот ради Товариства. У випадку’ коли у членiв
НаглядовоТ ради е заперечення щодо тексту протоколу засiдання Наггf~довоТ ради
товариства’ такий член Наглядовот ради Товариства мае право викласти своТ
заперечення у протоколi Наглядовот ради Товариства або окремим листом на iм’я Голови
НаглядовоТ ради Товариства. Такi заперечення члена НаглядовоТ ради Товариства щодо
тексту протоколу пiдшиваються до протоколу вiдповiдного засiдання Наглядовот ради
Товариства.

Протокол засiдання Наглядовот ради Товариства обов’язково мае мiстити:
- Мiсце та дату проведення засiдання НаглядовоТ ради Товариства;
.. Перелiк осiб’ присутнiх на засiданнi Наглядово! ради Товариства;
- Порядок денний засiдання Наглядово! ради;
- Питання’ якi обговорювалися’ та рiшення’ якi винесенi на голосування’ результати

голосування. .

Один екземпляр протоколу засiдань НаглядовоГ ради Товариства направляеться
протягом 7 (семи) календарних днiв з моменту його виготовлення та пlдписання до
Виконанчого органу Товариства. Протоколи засiдань Наглядовот ради Товариства повиннi
бути доступнi для ознайомлення акцiонерам’ членам Наглядовот ради Товариства та Tx
уповноваженим представникам. Виписки з протоколiв Наглядовот ради Товариства
пiдписуються Головою Наглядовот ради Товариства або будь-яким членом Наглядовот
ради’ який був присутнiм на вiдповiдному засiданнi.

Пiдписи Голови та членiв Наглядовот ради Товариства на Протоколах засiдань
Наглядовот ради Товариства’ виписках з протоколiв засiдань НаглядовоТ ради
Товариства’ роэпорядженнях Наглядовот ради Товариства та iнших документах
Наглядовот ради Товариства скрiпляються печаткою НаглядовоТ ради Товариства.

16.10. Компетенцiя та повноваження НаглядовоТ ради Товариства.
до компетенцiт Наглядовот ради Товариства належить вирiшення питань’

передбачених цим Статутом’ чинним законодавством Укратни’ а також переданих на
вирiшення Наглядовот ради Загальними зборами.

16.10.1. до виключноТ компетенцiтта повноважень НаглядовоТ ради належить:
16.10.1.1. затвердження внутрiшнiх положень Товариства’ якi впливають або можуть

вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства’ включаючи’ але не обмежуючись:
Положення про склад’ обсяг та порядок захисту вjдомостей’ що становлять комерцiйну
таемницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про вiдповiднi фiлiт’
вiддiлення’ представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;

16.10.1.2. затвердження положення та/або звiту про винагороду Генерального
директора Товариства’ вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку;

16.10.1.3. пiдготовка та затвердження порядку данного Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства’ в тому числi у випадку проведення таких Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства шляхом заочного голосування (опитування)’ прийняпя рiшення про дату Tx
проведення та про вю-iючення пропозицiй до порядку данного’ крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв;
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16.10.L4. прийняпя рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборiв акцiонерlв Товариства, в тому числi у випадку проведення таких Загапьних зборiв
акцlонерlв Товариства шляхом заочного голосування (опитування),

16 10 15 прийняпя рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних
зборlв акцlоНерlв Товариства та Секретаря Загальних зборiв акц’онерiв Товариства,

16 10 1 6 прийняпя рiшення про розмiщення Товариством нших цiнних паперiв
Товариства (крiм акцiй), випуск та/або iндосамент векселiв (за виключенням випуску
векселlв, що здiйснюсться вiдповiдно до законодавства Украiни про оподаткування)
Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб

16 10 1 7 прийняпя рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв

16 10 1 8 затвердження ринковоi вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi
цим Статутом та чинним законодавством

16.10.1.9. обрання (призначення, прийняпя на роботу у Товариство) та припинення
повНоважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Генерального директора
Товариства в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору
(контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства,

16 10 I 10 затвердження умов контракту, що укладатиметься з особою, обраною на
посаду Генерального директора Товариства встановлення розмLру ii винагороди,

16 10 1 11 розгляд звiту Генерального директора та затвердження заход’в за
результатами його розгляду,

16 10 1 12 запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства
або служби внутрiшнього аудиту Товариства Призначення на посаду та звiльнення з
посади внутрiI~lJнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад
Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйноl структури Служби
внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора) Товариства,

16 10 1 13 затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшн’м аудитором) встановлення розмiру iхньоi
зинагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

16 10 1 14 здiйснення контролю за свосчаснIстю надання (опублiкування)
Товариством достовiрно’ iнформацм про його дiяльн’сть вщповiдно до законодавства,
опублiкування Товариством iнформацп про принципи (кодекс) корпоративного управлiння
Говариства;

16 10 1 15 прийняпя рiшення про обрання субекта оцiночноi д’яльностi (оцiнювача
майна Товариства), затвердження умов договору що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг, прийняпя рiшення про припинення та/або
розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства

16 10 1 16 обрання аудитора (аудиторськоl фiрми) Товариства для проведення
аудиторськот перев~рки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв)
та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською
фiрмою), встановлення розмiру оплати його (U) nocnyr;

16.10.1.17. затвердження рекомендаL4iй Загальним эборам за результатами розгляду
висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторськот фiрми) Товариства для
прийняпя рiшення щодо нього;

16 10 1 18 визначення дати складення перелiку акцiонерiв яю мають бути
iовlдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також способу
~адсилання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв;

16 10 1 19 визначення дати складення перелiку осiб яю мають право на отримання
~ивlдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
~им Статутом; прийняпя рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб,
ю мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;

16.10.1.20. обрання та вiдкликання Реестрацiйнот комiсiТ Загальних зборiв акцiонерiв
)вариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом Укратни (<Про акцiонернi

эвариства»), прийняпя рiшення про передачу повноважень РесстрацiйноТ комiсn
~г2риства депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняпя
‘дення про розiрвання такого договору;

16 10 1 21 вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
iynax, спiльних пiдприемствах, нших об’еднаннях та вихiд з них, про заснування та/або
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участь в iнших юридичних особах (в тому числi шляхом набуuя права
~ласностi/придбання акцiй та iнших корпоративних прав чи Tx похiдних iнших юридичних
осiб), Tx реорганiзацiю та лiквiдацiю; пiдписання угод про створення, приеднання до
спiльноТ дiяльносl;

16.10.1.22. прийняпя рiшення про приеднання Товариства, затвердження
передавального акту та умов договору про приеднання у випадках, передбачених
частиною 4 стапi 84 Закону Укратни ((Про акцiонернi товариства»;

16.10.1.23. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняпя Ним на себе зобов’язань або Tx виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

16.10.1.24. забезпечення надсилання пропозицiТ акцiонерам про придбання належних
Тм простих акt~iй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй, вiдповiдно до стапi 65 Закону УкраТни ((Про акцiонернi товариствах’;

16.10.1.25. прийняпя рiшення про обрання (зам~ну) депозитарноТ установи цiнних
паперiв, якi належать Товариству на правi власностi та/або яка надас Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укпадатиметься з дёпозитарною
установою Товариства та Центральким депозитарiем, встановлення розмiру оплати ix
послуг

16 10 1 26 затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних
зборах акL%iонерiв Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства,

16 10 1 27 обрання та в~дкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови
Наглядовоi ради Товариства, Заступника Голови НаглядовоL ради Товариства (у разi
обрання), Секретаря НаглядовоТ ради Товариства (у разi обрання);

16.10.1.28. визначення дати скпадення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь
у Загальних эборах акцiонерiв Товариства;

16 10 1 29 прийняпя рiшення про призначення, вiдкяикання роэпорядника по рахунку
в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому
роэпоряднику;

16 10 130 iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторськиХ перевiрок
фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства,

16 10 1 31 утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядовоi ради
Товариства визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядовоi ради Товариства,
обрання та вiдкликання членiв комiтетiв НаглядовоТ ради Товариства, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядовоi ради
Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети
Наглядовот ради Товариства;

16 10 1 32 вирiшення питань, вiднесених до компетенцii Наглядовоi ради
Товариства, вiдповiдно до статей 79-89 Закону Украiни ((Про акцiонернi товариствах’, у
разi злипя, приеднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства,

16 10 1 33 прийняпя рiшення про участь Товариства у договорi (угод~, що
укладаеться мiж акцiонерами Товариства, за яким (якою) вони приймають на себе
додатковi зобов’язання як акцiонери,

16 10 1 34 розгляд та затвердження нвестицiйних та бiзнес-планiв Товариства,
затвердження органiзацiйноi структури Товариства (в тому числi вирiшення питань про
створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, затвердження положень вiдокремлених пiдроздIлiв), аналiз д’й Виконавчого
органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацli iнвестиL’iйноi, техн’чноi,
еконоМiчнот, цiновот полiтики Товариства;

16 10 1 35 надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв
щарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротнот фiнансовоТ допомоги), та/або
нших видiв правочинiв щодо безоплатнот передачi майна/послуг, предметом яких е
основнi засоби та фонди та/або ны необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi,

паси, роботи та послуги на суму, що перевищус 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за
?днiею операцiею або якщо загальна сума таких правочинЁв, укладених Товариством
протягом календарного року перевищус 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень;
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16.10.1.36. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання
Товариством зворотноТ фiнансовот допомоги, позики, позички та iнших видiв договор~в
гюворотноТ допомоги, передбачених чинним законодавством;

16.10.1.37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв
щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотноТ допомоги та пов’язаних з
такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своfх
зобовязань (застава, порука’ гарантiя тощо);

16.10.1.38. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з
придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва на суму, що
перевищус 1 500 00000 (один мiльйон п’ятсот тисяч) гривень за одиницю, а також
правочинiв з придбання або вiдчуження земельних дiлянок незалежно вiд суми таких
правочинiв;

16.10.1.39. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв
щодо придбання або набупя у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким
способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корлоративних
прав, деривативiв та нших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних
папер~в будь-яких осiб;

16.10.1.40. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством гфавочинiв
щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантi~ поруки,
iндосамент/вчинення авалю на векселi тощо), включаючи надання будь-якого м~йна чи
активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших ociS (майнове
поручительство);

16.10.1.4 1. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв
переводу боргу або вiдступлення права вимоги;

16.10.1.42. прийняпя рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про
результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також за вiдповiдним рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства прийняпя рёшень про внесення змiн до рiшення ~Загальних
зборiв акL%iонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’смах,
визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства;

16.10.1.43. надання згоди на вчинення правочинiв iз заЁнтересованiстю у випадках,
передбачених стапею 71 Закону Укратни <(Про акцiонернi товариства»;

16.10.1.44. прийняпя рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi
надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право
власностi на якi належить Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi,
що визначена Наглядовою радою, повноважень для здiйснення голосування у вищому
органi управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiб Товариство, з
вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;

16.10.1.45. прийняпя рiшення про викорисгання коштiв резервного капiталу
Товариства, крiм випадкiв, передбачених пунктом 8.4. цього Статуту;

16.10.1.46. прийняпя рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; заснування
або припинення дочiрнiх пiдприемств Товариства, затвердження iх статутiв та внесення
змiн до них;

16.10.1.47. прийняпя рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних
документiв системи ресстру власникiв цiнних паперiв

16.10.1.48. надання попереднього дозволу на укпадання договорiв про передачу в
аренду, суборенду, л~зинг та/або iншi способи кориотування або управлiння основних
засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю що перевищус
1 800 000,00 (один мiльйон вiсiмсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна
балансова вартiсть майна, що передасться в аренду на пlдставi договорiв, укладених
Товариством протягом календарного року, перевищус 22 000 000,00 (двадцять два
мiльйони) гривень, а стосовно таких операцiй та договорiв щодо земельних дiлянок —

незалежно вiд ix вартостi;
16.10.1.49. надання попереднього дозволу на укладання договорjв про вiдчуження

або прийняпя рiшення про списання з балансу Товариства (з наступ~о~ реалiзацiсю або
лiквiдацiсю) основних засобiв та/або iнших ~~оборотниХ активiв 13 балансовою вартiстю,
що перевищус 1 700 000,00 (один мiльйон сiмсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо
загальна балансова вартiсть майна, що вiдчужусться та/або списусть~~ на пiдставi
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договорiв/рiшень про списання, укладе~их/прийнятих Товариством протягом
календарного року, перевищус 17 000 000,00 (сiмнадцяТь мiльйонiв) гривень;

16.10.1.50.тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання
обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних
днiв особи, що буде виконувати обов’язки Генерального директора;

16.10.1.51. прийняпя рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов’язки
Генерального директора Товариства у випадку його тимчасовот вiдсутностi бiльше
30 (тридцять) календарних днiв або його звiльнення;

16.10.1.52. прийняпя рiшення про надання агоди на вчинення значного правочину
або про попередне надання згоди на вчинення такого правочину у випадках,
передбачених стапею 70 Закону Укратни ((Про акцiонернi тонариства»;

16.10.1.53. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних
правочинiв

- будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж товарно-маТерiальних
цiнностей та/або робiт, послуг), якщо загальна очiкувана сума усы правочинiв з одним
контрагентом, що укладаються протягом календарного року, перевищус 500 000 000,00
(п’ятсот мiльйонiв) гривень;

- будь-якого правочину якщо його сума дорiвнюс або перевищус 10 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньот рiчноТ фiнансово( звiтностi, але не бiльше 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньоТ рiчноТ фiнансовот звiтностi, з
урахуванням п. 15.12.38. цього Статуту;

16.10.1.54. надання попереднього дозволу на вчинення або збiльшення строку дiт
правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiТ, додатковоТ угоди або
iншого додатку до договору/контракту) за участю Товариства, у випадку, якщо строк дП
правочину, визначений пiд час його укладення, або строк, на який збiльшусться строк дiт
правочину, перевищус 2 (два) роки; за виключенням правочинiв, вiдповiдно до яких понад
2 (два) роки с дiйсними лише окремi умови, а саме: гарантiйнi зобов’язання,
вiдповiдальнiсть, умови конфiденцiйностi, порядок вирiшення спорiв;

16.10.1.55. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про
отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних
фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендноТ та iнших видiв
плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на
календарний мiсяць перевищус 360 000,00 (триста шiстдесят тисяч) гривень або загальна
сума оренднот та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за
капендарний рiк перевищус 4 300 000,00 (чотири мiльйони триста тисяч) гривень, а
стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок — незалежно вiд Tx вартостi;

16.10.1.56. попереднс затвердження значних iнвестицiйних проеюlв Товариства, що
пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, якщо такi проекти здiйснюються поза межами
затвердженого Наглядовою радою iнвестицiйного плану та, очiкуванi сукупнi витрати
(iнвестицп) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на
календарний рiк, або якi передбачають створення новы юридичнот особи;

16.10.1.57. попередне погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у
випадку Tx первинного ую-iадання або внесення до них змiн та/або доповнень);

16.10.1.58. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором
довiреностей (доручень) на вчинення правочинiв, щодо яких вимагасться р~шення,
попередня згода чи дозвiл НаглядовоТ ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за
цим Статутом чи за чинним законодавством; .

16.10.1.59. затвердження результатiв рiчнот дiяльностi дочiрнiх пiдприсмств,
визначення порядку розподiлу прибутку / покрипя збиткiв дочiрнiх пiдприсмств;

16.10.1.60. надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65~65l Закону
Укратни ((Про акцiонернi Товариства’>;

16.10.1.61. вирiшення iнших питань, що належать до виключноТ компетенцП
Наглядовот ради Товариства згiдно з законодавством, цим Статутом та Положениям про
Наглядову раду Товариства.

16.11. Граничнi суми, якi передбаченi у п.16.10.1. цього Статуту, вказанi без
урахуванням податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв, якi передбачаються чинним
Законодавством Укратни.

При визначеннi загально! суми правочинiв згiдно пп. 16.10.1.35., 16.10.1.48.,
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1610.1.49., 16.10.1.55. цього Статуту не враховуються правочини, на вчин~
Наглядова рада Товариства надала дозв~л/попереднiй дозв~л

16.12. Обмеження повноважень члена Наглядовот ради — представник~ акцiоЁ
16 12 1 Акцiонер’ представник якого обраний членом Наглядовоi ради мае п

будь-який час обмежити повноваження свого представника - члена Наглядов~
зокрема

- встановити’ що будь-якi рiшення приймаються членом Наглядовот р’
представником акцiонера вiдповiдно до настанов (директив, завдань для Голосув~»
акцюнера’

встановити обсяг/лмiти повноважень в межах яких член Наглядовоi ради ‘

представник акцюнера може приймати рiшення на власний роэсуд а якщо питання, що ‘

винесенi на розгляд Наглядовоi ради, виходять за меж наданого обсягу повноважень —

вiдповiдно до окремих настанов (директив, завдань для голосування) акцiонера.
16.12.2. Член l-iаглядовот ради — представник акцiонера повинен дiяти вiдповiдно до

встановлених акцiонером, представником якого вiн е, обмежень повноважень, а
Товариство та iншi члени Наглядовот ради повиннi враховувати цi обмеження при
визначеннi обсягу повноважень члена Наглядовот ради — представника акцiонера для
голосування з питань’ винесених на розгляд Наглядовот ради.

16.12.3. у разi встановлення акцiонером обсягу/лiмiтiв повноважень, в межах яких
дiе член Наглядовот ради — представник цього акцiонера, копiя документу, в якому
визначен! обсяги/лiмiти повноважень такого члена Наглядовот ради, повинна бути надана
Товариству. додатково копiя документу’ в якому визначенi обсяги/лiмiти повноважень
члена Наглядовот ради — представника акцiонера’ мае бути надана особисто такому члену
Наглядовот Ради та може бути надана iншим членам Наглядовот ради.

16.12.4. у раз!, якщо акцiонер зм!нив обсяг/лiмiт повноважень’ в межах яких дiе член
Наглядовот ради — представник такого акцiонера, нов! обмеження повноважень дiють з
моменту отримання Товариством копiт вiдповiдного документу’ в якому визначен! новi
обсяги/лiм!ти повноважень члена Наглядовот ради — представника акц!онера.

16.12.5. Якщо повноваження члена Наглядовот ради — представника акцiонера
обмежуються настановами (директивами, завданнями на голосування) цього акцiонера,
копй таких настанов повиннi бути надан~ iншим членам Наглядовот ради до початку
проведення засiдання Наглядовот ради’ на якому член Наглядовот ради — представник
акц!онера повинен голосувати вiдповiдно до настанов (директив, завдань на голосування)
акцiонера.

16.12.6. Обсяг повноважень члена Наглядовот ради — представника акцiонера
встановлюсться будь-яким ншим членом НаглядовоТ ради’ присутн!м на засiданнi’ на
кожному засiданнi Наглядовот ради на пiдставi наяених вiд акцiонера, представник якого е
членом Наглядовот ради’ копiй документiв’ що обмежують повноваження такого члена
Наглядовот ради’ незалежно в!д того, чи надавав акц!онер коп!т зазначених документи
члену Наглядовот ради — представнику цього акцiонера,

16.12.7. у разi’ якщо акцiонер обмежив повноваження члена Наглядовот ради —

представника цього акц!онера щодо прийняпя р~шення з питання порядку денного
засiдання Наглядовот ради в Товариства або член!в Наглядовот ради вiдсутнi копiт
письмових настанов (директив, завдань на голосування) акцiонера з цього питання
порядку данного засiдання Наглядовот ради, член Наглядовот ради — представник
акцiонера не бере участь в голосуваннi з такого питання порядку денного засiдання
Наглядовот ради. Голос члена Наглядовот ради’ який не мае право брати участь у
голосуваннi’ не враховусться’ навiть якщо член Наглядовот ради — представник акцiонера
фактично брав участь в голосуванн!,

16.12.8. Коп!тдокумант!в, якими акцiонер обмежуе повноваження свого представника
— члена Наглядовот ради’ в тому числ! настанови (директиви’ завдання для голосування)
Зберiгаються Товариством разом з протоколами засiдань Наглядовот ради Товариства.
Ознайомлення з коп!ями документiв’ якими акцiонер обмежуе повноваження свого
представника — члена Наглядовот ради, здiйснюеться в такому ж порядку’ як i
ознайомлення з протоколами Наглядовот ради Товариства.

16.13. Члени Наглядовот ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку !нформацiю (за викпюченням iнформац!т’ доступ до якот

обмежений чинним законодавством про державну таемницю) в!дносно Товариства’
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якщО така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена НаглядовоТ
ради Товариства
вносити письмовi пропозицiТ э формування плану роботи Наглядово! ради
Товариства, порядку денного засiдань Наглядово! ради Товариства
виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядово! ради Товариства
iНiцiювати скликання эасiдання Наглядово! ради Товариства
вносити пропозицiТ, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядовот ради Товариства
ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядовот ради Товариства,
вiдповiдних комiтетiв Наглядово! ради Товариства, Виконанчого органу
Товариства, РевiзiйноТ комiсi! Товариства
добровiльно скласти сво! повноваження члена Наглядово( ради, передчасно
попередивши письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати
складання повноважень
отримувати винагороду та компенсацiL пов’язанi з виконанням повноважень члена
Наглядово! ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв ёкцiонерiв
Товариства
мае iндJi права, встановленi чинним законодавством УкраТни, цим Статутом та
Положениям про Наглядову раду Товариства.

16.14. Член Наглядово! ради Товариства зобов’язаний
бути лояльним по вiдношенню до Товариства
д~яТи в межах сво!х повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань
Наглядово! ради Товариства;
эдiйснювати свою дiяльнiсть добросов~сно та розумно в iнтересах Товариства
особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядово! ради Товариства, за
виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли
присуТнiсть члена Наглядово! ради Товариства неможлива з поважних причин;
эавчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть свое! участi у засiданнях
Наглядово! ради Товариства;
пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядовот ради
Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну
iнформацiю та матерiали, надан~ до эасiдання Наглядово! ради Товариства
оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при
голосуваннi з питань порядку денного засЩань НаглядовоТ ради Товариства
не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх
осiб конфiденцiальну’ комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якоТ може
призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати
наслiдком погiршення дiлово! репутацi! Товариства або суперечити iнтересам
Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством Укра!ни;
виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв товариства та/або
Наглядово! ради Товариства.

16.15. Ком~тети Наглядово! ради товариства.
для пlдвищення ефективносТl своеi дIяльностI та для попереднього розгляду

)кремих питань, якi потребують бiльш детального вивчення, Наглядова рада Товариства
‘аб право створити комiтети Наглядово! ради Товариства. Комiтети не е органами
овариства, через комiтети Наглядово! ради Товариство не бере на себе цивiльнi права

га обов’язки. За рiшенням НаглядовоТ ради Товариства можуть бути утворенi постiйнi або
~лмчасовi комiтети Наглядово! ради Товариства. Персональний склад членiв комiтетiв
~ормуеться за рiшенням Наглядово! ради Товариства. до комiтетiв обов’язково
эбираються члени Наглядово! ради товариства. Повноваження та компетенцiя створених
юмiтетIв НаглядовоТ ради товариства визначаеться р~шенням Наглядово! ради
Говариства. Кожен комiтет повинен мати свое власне положения, в якому визначаеться
юловна мета та эобов’язання комiтету, а також квалiфiкацiйн~ вимоги до членiв комiтету,
lорядок призначення членiв ком~тетiв та !х вiдзиву э посади, структура, функцiт комiтету, а

кож порядок надання звiтiв Наглядовiй радi Товариства. дiяльнiсть комiтетiв
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~г~лЮсТЬСЯ вiдповjдними Положеннями про конкретний комiтет, яке затверджуеться
%~jенняМ НаглядовоТ ради Товариства.

16 16 у раз~ укладення з членом Наглядовоi ради товариства цивiльно-правового
ховоРУ такий догоЫр може бути оплатним або безоплатним.

16 17 Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядовоi ради
зариства покладасться на Виконанчий орган Товариства

17 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
17 1 Керiвництво поточною д~яльнiстю Товариства здiйснюе одноособовий

Аконавчий орган Товариства — Генеральний директор Товариства.
до компеТенцli Генерального директора Товариства належить вирiшення ВСLХ

тань повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплюс юридичнi
фактичнi дн, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства,

~ гiитань та дiй, що належать до компетенцi( Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
~глядовоТ ради Товариства, в тому числi i виключноТ компетенцiТ цих органiв.

172 Генеральний директор Товариства дiс в нтересах Товариства Генеральний
lректор Товариства дiс вiд менi Товариства в межах, передбачених законодавством
ратни, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разi
uйняпя/затвердження), рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
ijеннями Наглядовот ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляс
:реси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними
громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняе в’д iменi та на користь
зариства правочини й iншi юридично значимi дiТ, приймас рiшення, обовязковi для
конання всiма працiвниками Товариства Генеральний директор Товариства самостiйно

эзпоряджаеться коштами майном та майновими правами Товариства у межах, що
~тановленi цим Статутом внутрiшнiми нормативними документами Товариства,

~еннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядовот ради
зариства. Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за рёзультати
льностi Товариства та виконання покладених на Товариство завдань

17 3 Генеральний директор Товариства пщзвiтний Загальним зборам акцiонерiв
зариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовуе та забезпечуе своечасне та
ггктивне виконання (х рiшень.

17.4. На посаду Генерального директора Товариства обираеться особа, яка мае
обхiдну професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвноi роботи Кандидати на посаду
i~ерального директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу

~вiту, мати досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом
глядово( ради Товариства або членом Ревjзiйнот комiсiт Товариства.

Строк повноважень особи, що обираеться (призначасться) на посаду Генерального
ректора Товариства, визначаеться рiшенням Наглядовот ради Товариства. у випадку
кiнчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора
“риства не прийняпя Наглядовою радою Товариства рiшення з цього питання, така

~рба продовжуе виконувати повноваження та функцГ(, а також нести обов’язки
нерального директора Товариства до моменту прийняпя Наглядовою радою
вариства рiшення про вiдкликання (звiльнення) особи з посади Генерального директора
.зариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора
жар иств а .

17.5. Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду
iерального директора Товариства здiйснюеться за рiшенням Наглядовот ради
~ариства. Повноваження особи, яка здiйснюе повноваження Генерального директора,
ипиняються за рiшенням Наглядовот ради з одночасним прийняпям рiшення про
изначення особи, яка здiйснюе повноваження Генерального директора або особи, яка
~‘часово здiйснюватиме його повноваження. Прийняпя Наглядовою радою Товариства
чення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства е пiдставоЮ
Я Укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз
~ариство~ Посадовi повноваження особи, обранот на посаду Генерального директора
Еариства, дiйснi з моменту Ci обрання, якщо нше не встановлено у вiдповiдному рiшенни
глядовот ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора
~арисТва здiйснюс сво! повноваження на пiдставi цього Статуту та укладеного з нею
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трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду
Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняпя Наглядовою
радою Товариства рiшення про вiдкпикання особи з посади Генерального директора
Товариства, якщо iнше не остановлено у вiдповiдному рiшеннi НаглядовоТ ради
Товариства. Наслiдком прийняпя Наглядовою радою Товариства рiшення про
вiдкликання особи з посади Генерального директора Товариства с припинення посадових
повноважень такот особи, розiрвання з нею трудового договору (контракту) та припинення
трудових вiдносин з Товариством.

17.6. Повноваження особи, обраноТ на посаду Генерального директора Товариства
припиняються достроково у разi:

17.6.1. прийняпя Каглядовою радою рiшення про вiдкликання (в тому числi
дострокове вiдкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;

17.6.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обранот на посаду
Генерального директора Товариства, за умови письмового повiдомлення про це
Наглядово! ради Товариства не менш нiж за 14 дню;

17.6.3. неможпивостi виконання особою обов’язкiв та здюйснення пов~оважень
Генерального директора Товариства за станом здоров’я;

17.6.4. в разi набрання законно( сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено
до покарання, що виключас можливiсть виконання нею обов’язкiв та здiйснення
повноважень Генерального директора Товариства; .

17.6.5. в разi смертi, визнання недiсздатною, обмежено дiсздатною, безвiсно
вiдсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора
Товариства.

17.6.6. на пiдставах, додатково визначених у трудовому договорi (контрактi)
Товариства з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

17.7. КомпетенL’~я та повноваження Генерального директора Товариства
17.7.1. здiйснюс керiвництво та вирiшус всi питання поточнот дiяльностi Товариства,

крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi
до компетенцiТ Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядовоi ради
Товариства, в тому числi I виключнот компетенL’IТ цих органiв Товариства

17.7.2. розробляс та надас на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства
кпючовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовЁ плани (бюджети), рiчнi та перспективнi юнвестицiйнi плани, юншi
плани Товариства, готус та надас звlти про iх виконання;

17.7.3. забезпечус виконання затверджених Наглядовою радою Товариства
ключових технюко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес
планiв, рiчних та перспективних фюнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних
планiв iнвестицiй та розвитку, нших планiв Товариства;

17.7.4. реалiзус фюнансову, юнвестицiйну, юнновацiйну’ технiчну та цiнову полiтику
Товариства

17.7.5. виконус рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення
НаглядовоТ ради Товариства, звiтус про Tx виконання;

17.7.6. на вимогу НаглядовоТ ради Товариства готус та надас звiти з окремих питань
свосТ дюяльностi;

17.7.7. за погодженням Наглядово! ради Товариства приймас рiшення про напрямки
та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з
урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

17.7.8. розробляс та затверджус будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
товариства, за винятком внутрюшнlх нормативних документiв, затвердження яких
вiднесено до компетенцiТ Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або НаглядовоТ ради
Товари ств а

17.7.9. виконус рiшення НаглядовоТ ради Товариства про скпикання та проведення
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповlдно до положень чинного законодавства
Укратни та цього Статуту. Надас пропозиL’IТ Наглядовiй радi Товариства щодо скликання
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства та проектlв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
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17.7.10. приймас р~шення про прийнятгя на роботу в Товариство та звiгiьнення з
роботи працiвникiв Товариства а також вирiшус iншi питання трудових вiдносин iз
працiвниками Товариства,

177 11 приймас рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв
Товариства,

17.7.12. органiзус розробку та надаб на затвердження Наглядовiй радi Товариства
пропозицiт щодо органiзацiйнот структури Товариства та U змiни, затверджуе штатний
розкпад Товариства;

17.7.13. призначас та звiльняс керiвникiв дочiрнiх пiдприемств, фiлiй, представництв,
вiдд~лень, iHLlJuX вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пЩроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства

17.7.14. визначас умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприсмств, фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних
пiдроздiлiв та функц~ональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;

17.7.15. приймас рiшення про притягнення до майновоТ вiдповiдальностi керiвникiв
дочiрнiх пiдприемств, фiлiй, представництв, вiддiлень, нших вiдокремлених пiдроздiгliв,
виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлi&апарату
управлiння Товариства;

17.7.16. самостiйно приймас рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання
(укпадання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до
цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або
рiшення (дозвiл) НаглядовоТ ради Товариства на Tx здiйснення;

17.7.17. виступас вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при
розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;

17.7.18. пiсля та за умови отримання дозволу НаглядовоТ ради Товариства здiйснюе
вiдчуження нерухомого майна Товариства та об’сктiв незавершеного будiвництва
Товариства

17.7.19. органiзовуе та здiйснюе дiТ щодо розмiщення Товариством цiнних ~паперiв,
щодо розмiщення яких було прийнято рiшення НаглядовоТ ради Товариства або
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

17.7.20. пiсля та за умови отримання дозволу НаглядовоТ ради Товариства
органiзовус та здiйснюс дiТ щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а
також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях,
концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’сднаннях; участь у дiяльностi органiв
управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiе Товариство;

17.7.21. п~сля та за умови отримання дозволу НаглядовоТ ради Товариства укладас
правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набупя у власнiсть iншим способом будь
яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; .

17.7.22. пiсля одержання згоди НаглядовоТ радki Товариства укладас та виконус вiд
iменi Товариства колективний договiр з трудовим колективом Товариства, несе
вiдповiдальнiсть за виконання його умов;

17.7.23. визначас та впроваджуе облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до
принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства, приймас рiшення щодо органiзацiТ
та ведення бухгагнерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за
належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв
здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi;

17.7.24. приймас рiшення щодо органiзацiТ та ведення дiловодства в Товариствi;
17.7.25. в межах свосТ компетенцiТ (в тому числi з врахуванням вимог пункту

16.10.1.58 цього Статуту) видас довiреностi (без права передоручення) вiд iменi
Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства

: перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та
iншi документи, в тому числi й т~, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження
(затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або
Наглядовою радою Товариства;

17.7.26. розробляс Г]оложення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що
становлять службову, комерцiйну тасмницю та конфiденцiйну нформацtю Товариства,
розробляв Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiТ,
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вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприемстВ та надас Tx на
затвердження Наглядовiй радi Товариства;

17.7.27. затверджуе нструкцiт та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та
функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства

17.7.28. приймас рiшення щодо виконання Товариством своТх зобов’язань перед
контрагентами i третiми особами;

17.7.29. приймас рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
17.7.30. звiтуе перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi

заТверджено вiдповiдними рiшеннями НаглядовоТ ради Товариства;
17.7.31. вiдповiдае за належне функцiонування системи розкрипя та поширення

iнформацiт про дiяльнiсть Товариства;
17.7.32. вирiшуе iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключноТ

компетенцй Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або НаглядовоТ ради Товариства,
або щодо вирiuJення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення НаглядовоТ ради
Товариства та/або Загальних зборёв акцiонерiв Товариства.

17.8. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть Генерального директора Товариства.
17.8.1. Генеральний директор Товариства мае право:
- вирiшувати питання поточноТ господарськоТ дiяльностi Товариства;
- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiТ вiд iменi Товариства,

щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiТ та повнов~жень
останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням НаглядовоТ ради Товариства
або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними
особами, банкjвськими та фiнансовими установами, органами державноТ влади i
управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори,
самостiйно укладати та пiдписувати Ыд iменi Товариства будь-якi угоди, договори,
контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та
внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення НаглядовоТ ради та/або Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння
Товариства про вчинення таких правочинiв;

- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо
укпадення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними
зборами акцiонерiв Товариства;

- вЁдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах
УкраТни або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв,
кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень
встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями
НаглядовоТ ради та/або Загальних зборiв Товариства;

- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права
передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам
Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства
юридично значимих дiй;

- видавати накази, розпорядження та нш] органiзацiйно-розпорядчi документи щодо
дiяльностi Товариства;

- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових
в]дносин Товариства з працiвниками Товариства;

- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них
стягнень;

- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi е обов’язковими для виконання усiма
особами, як] знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством, та усiма уповноваженими
представниками Товариства;

- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;
- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
17.8.2. Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонер]в Товариства,

НаглядовоТ ради Товариства, прийнят] в межах повноважень та компетенц~Т, встановленоТ
цим Статутом;
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- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх докуменТiв Товариства;
- дiяти в iнтересах Товариства’ здiйснювати свот права та виконувати обов’язки у

вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарськоТ дiяльностi у

власних приватних цiлях;
- не розголоllJувати iнформаL’iю, яка включас службову або комерцiйну таемницю

Товариства, не використовувати та не передавати ншим особам iнформаL%iю, яка стала
йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову
репутацiю Товариства;

- своечасно доводити до вiдома НаглядовоТ ради iнформацiю щодо юридичних осiб,
у яких BiH володiе 20 та бiльuJе вiдсоткiв статутного капiталу, обiймае посади в органах
управлЁння iнших юридичних осiб’ а також проправочини Товариства, що здiйснюються,
або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому’ та щодо яких вiн може бути визнаний
зацiкавленою особою.

17.8.3. Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством
за эбитки, якi заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншiпiдсТави
та мiра вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством Укратни.

17.9. Генеральний директор на перiод своеТ вiдсутностi (вiдрядження’ вiдпустка,
хвороба), але не бiльш нiж 30 календарних днiв, може призначати особу, що буде
тимчасово виконувати обо&язки Генерального директора Товариства за його згрдою.
Особа, на яку покладено виконання обовязкiв Генерального директора Товариства,. мае
такий самий обсяг прав i обо&язкiв, та несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й Генеральний
директор Товариства. Пiсля повернення Генерального директора Товариства до
виконання своiх обов’язкiв повноваження особи’ на яку було покладено виконання
обовязкiв Генерального директора Товариства припиняються автоматично.

За рiшенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень
Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працiвникiв
Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi. .

17.10. Рiшення Генерального директора Товариства’ що потребують попереднього
дозволу, рiшення, затвердження або погодження Наглядовот ради’ РевiзiйноТ комiсiТ
та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, набирають чинностi пiсля здiйснення
такого затвердження чи отримання такого погодження.

17.11. Р~шення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства
надаються для ознайомлення членам Наглядово! ради Товариства, Ревiзiйнiй комiсiТ
Товариства’ аудитору Товариства та/або акцiонерам, що володiють бiльш як 10 (десять)
% акцiй Товариства’ протягом 5 (п’яти) робочих днiв з моменту надання вiдповiднот
письмовоТ вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.

17.12. Порядок роэкрипя iнформацiТ про дiяль~iсть Товариства в засобах масовоТ
нформацiт встановлюсться Генеральним директором Товариства вiдповiдно до
iнформаL’iйнот полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства.

‘18. РЕВIЗIЙНА КОN1IСIЯ ТОВАРИСТВА
18.1. у разi обрання Загальними зборами акЩонерiв Товариства контроль за

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюсться Ревiзiйною комiсiею
Товариства.

18.2. Ревiзiйна комiсiя Товариства дiе на пiдставi цього Статуту, Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства (у разi обрання РевiзiйноТ комiсiТ та затвердження такого
положення Загальними эборами акцiонерiв) та чинного законодавства Укратни.

18.3. у разi обрання Ревiзiйноi комiсif нона складаеться з трьох членiв.
18.4. Члени Ревiзiйнот комiсiТ обираються шляхом кумулятивного голосування з

числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiсздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб
— акцiонерiв Товариства термiном на два роки.

З членами Ревiзiйнот комjсjт Товариства укладаються цивiльно-правовi договори.
Повноваження члена Ревiзiйнот комiсiт Товариства дiйснi з моменту обрання особи в

члени РевiзiйноТ комiсiТ Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
якщо нше не встановлено у рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв товариства. Член
Ревiзiйнот комiсiТ Товариства здiйснюс своТ повноваження на пiдставi укладеного договору
мiж товариством та особою, обраною у члени РевiзiйноТ комiсiт товариства (або
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уповноваженим представником обраного до членiв РевiзiйноТ комiсiт Товариства акцiонера
— юридичноТ особи).

дiя договору мiж Товариством та членом РевiзiйноТ комiсii Товариства припиняеться
у раз~ припинення повноважень вiдповЁдного члена РевiзiйноТ комiсiТ Товариства або у разi
прийняпя Загальними эборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання (в тому
числi дострокового) членiв Ревiзiйнот комiсiТ Товариства’ якщо нше не встановлено
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Член РевiзiйноТ комiсiт Товариства не мае права передавати своТ повноваження
ншому члену Ревiзiйнот комiсiт Товариства або ншiй особi.

18.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу РевiзiйноТ комiсп
Товариства необмежену кiлькiсть разiв.

18.4.2. Не можуть бути членами РевiзiйноТ комjсiт Товариства:
- член НаглядовоТ ради;
- Генеральний директор Товариства;
- особа, яка не мае повноТ цивiльноТ дiездатностi;
- члени iнших органiв Товариства.
18.4.3. Голова РевiзiйноТ комiсiТ обираеться членами РевiзiйноТ комiсiт з Tx числа

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйнот комiсiТ.
18.4.4. У випадку закiнчення строку повноважень членiв РевiзiйноТ комiсiт вони

виконують своТ обовязки до обрання Загальними эборами акцiонерiв Товариства -tового
складу РевiзiйноТ комiсif.

18.5. Обрання та вiдкпикання членiв РевiзiйноТ комiсiТ Товариства вiдноситься до
виключноТ компетенцiТ Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

18.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревiзiйнот комiсiТ Товариства висуваються
акцiонерами Товариства та/або Tx повноважними представниками. Не заборонено
самовисунення акцiонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени
РевiзiйноТ комiсiТ Товариства. У paai обрання членом Ревiзiйнот комiсiт Товариства
акцiонера Товариства — юридичноТ особи’ на засiданнях РевiзiйноТ комiсiт Товариства мае
право бути присутнiм представник такого акцiонера, повноваження якого мають бути
пiдтвердженi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

18.5.2. Обрання членiв Ревiзiйнот комiсiТ Товариства на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства здiйснюеться шляхом кумулятивного голосування’ вiдповiдно до якого
одночасно проводиться голосування з обрання по вых кандидатах в члени Ревiзjйнот
комiсiт Товариства’ при цьому кожний акцiонер мае право вiддати належнi йому голоси
повнiстю за одного кандидата або розподiлити Tx мiж кiлькома кандидатами. Гliд час
проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв кожного акцiонера
помножуеться на загальну кiлькiсть членiв Ревiзiйнот комiсH Товариства’ що обираються.
Г]iдрахованi у такий спосiб голоси складають загальну кумулятивну кiлькiсть голосiв
акцiонера’ якими вiн може роэпоряджатися пiд час проведення кумулятивного
голосування за обрання членiв РевiзiйноТ комiсiТ Товариства. Кожна голосуюча акцiя пiд
час проведення кумулятивного голосування надас право акцiонерам Товариства та/або Tx
уповноваженим представникам розпоряджатися пiд час голосування кумулятивними
голосами’ що дорiвнюють загальнiй кiлькостj членiв Ревiзiйнот комiсiт Товариства’ що
обираються.

18.5.3. Кожен акцiонер Товариства (уповноважений представник акцiонера) мае
право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру iншот особи для обрання Загальними
зборами акцiонерiв Товариства в члени Ревiзiйнот комiсiт Товариства’ порядок денний
яких передбачае вирiшення питання про обрання членiв РевiзiйноТ комiсiТ Товариства.
Гiропозицiт мають бути поданi письмово до Виконавчого органу Товариства. ПропозицiТ
щодо кандидатур ociS на обрання до членiв Ревiзiйнот комiсiт Товариства’ якi поданi до
Товариства за менший нiж вищевказаний строк на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства’ не розглядаються та так~ кандидатури до спискiв для голосування на
Загальних эборах не включаються.

В письмовому поданнi щодо кандидатури особи для обрання в члени РевiзiйноТ
ком~сiТ Товариства обов’язково повинно бути зазначено: прЁзвище, м’я’ по батьковi
фiзичнот особи або повна назва юридичноТ особи кандидата (кандидатiв) в члени
Ревiзiйнот комiсiТ Товариства’ для кандидата — фiзичнот особи p1k народження, iнформацiя
про освiту’ мiсце реестрацiт’ мiсце роботи i посаду, нформаL’iя про судову заборону
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обiймати певнi посади та/або займатись певними видами дiяльностi, а також iнформацiя
про непогашенi судимостi за корисливi i посадовi элочини. для кандидата - юридичнот
особи зазначасться iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження тако! юридичнот особи,
засоби зв’язку.

18.5.4. Списки кандидатур осiб для обрання в члени Ревiзiйнот комiсiт Товариства
вносяться до бюлетенiв на голосування, якi видаються реестрацiйною комiсiею
Товариства акцЁонерам та/або Tx уповноваженим представникам пiд час реестраL’iТ. При
проведеннi кумулятивного голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства з
питання обрання членiв Ревiзiйнот комiсiТ Товариства учасники зборiв (акцiонери та/або Tx
уповноваженi представники) напроти прiзвища (назви) кожного кандидата для обрання до
РевiзiйноТ комiсiт Товариства вказують (пишуть, ставлять) кiлькiсть голосiв, яку вони
вiддають з свое! загальнот кумулятивнот кiлькостi голосiв за вiдповiдного (вiдповiдних)
кандидата (кандидатiв). Напроти прiзвища кандидата, за якого голоси не вiдцаються,
ставиться прочерк ( - ). Загальна кiлькiсть голосiв’ що вiдданi акцiонером (його
представником) за одного або кiлькох кандидатiв, не може перевищувати загальнот
кумулятивно! кiлькостi голосiв, розрахованот вiдповiдно до положень пункту 18:5.2. цього
Статуту Товариства.

18.5.5. Обраними до складу Ревiзiйнот комiсiт Товариства вважаються кандидати, за
яких було вiддано бiльшу к~лькiсть кумулятивних голосiв акцiонерiв з загального
кiлькiсного складу Ревiзiйнот комiсiт. При пiдрахунку кумулятивних голосiв, вiрданих за
кандидатiв у члени Ревiзiйноi комёсiт Товариства, мають значення та пiдлягають
урахуванню тiльки кумулятивнi голоси, вi~анi за вiдповiдного кандидата.

18.5.6. Рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйнот комiсiт Товариства може бути
прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства тiльки у вiдношеннi всiх членiв
Ревiзiйно! комiсiт Товариства (вiдповiдного складу). Рiшення приймаеться простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. За
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження вiдповiдного складу
членiв Ревiзiйнот комiсiт Товариства можуть бути достроково припиненi у будь-який час.
Рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзёйнот комiсiТ Товариства
може бути прийняте Загальними эборами акцiонерiв Товариства тiльки у вiдношеннi всiх
членiв Ревiзiйнот комiсi! Товариства.

Будь-який член РевiзЁйноТ комiсiТ може в будь-який час достроково припинити свот
повноваження з власнот iнiцЁативи, повiдомивши письмово про таке рiшення Ревiзiйнот
комiсi! Товариства не менш нiж за 14 днiв до дати складання повноважень. Повноваження
члена Ревiзiйнот комiсiт припиняються у випадках втрати таким членом Ревiзiйнот комiсiТ
Товариства статусу акцiонера Товариства або припинення цивiльно-правових вiдносин iз
акцiонером, представником якого вiн був обраний до складу РевiзiйноТ комiсiт Товариства,
фёзичнот неможливостi виконання обовязкiв, визнання його недiездатним, обмежено
дiсздатним, померлим, безвiсно вiдсутнiм, а такожнабрання законнот сили вироку чи
рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключае виконання обов’язкiв
члена Ревiзiйнот комiсiт Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревiзiйнот
комiсiТ припиняються без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з одночасним припиненням
договору мiж Товариством та таким членом Ревiзiйнот комiсiт Товариства.

18.5.7. Повноваження членiв Ревiзiйнот комjсiТ Товариства виникають з моменту
обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдного складу членiв Ревiзiйнот
комiсi( та припиняються в момент прийняпя Загальними зборами акцiонерiв Товариства
рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйнот комiсiт Товариства (вiдповiдного складу). За
рiшеннягл Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження вiдповiдного складу
членjв РевiзiйноТ комiсiТ можуть бути достроково припиненi у будь-який час. Рiшення про
дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйнот комiсiт може бути прийняте тiльки у
вiдношеннi всiх членiв Ревiзiйнот комiсЁТ Товариства.

18.6, Рев~зЁйна комiсiя мае право залучати до своет роботи експертiв. Витрати,
пов’язанi iз залученням експертiв, сплачуються за рахунок Товариства.

18.7. функцiт Ревiзiйнот комiсiт Товариства:
18.7.1. контроль за виконанням планiв, у тм. фiнансового плану, нвестицiйниХ

програм та планiв розвитку Товариства;
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18.7.2. контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупас
коглплектуючi, матерiали, обладнання, а також peaniayc готову продукцiю (надас послуги)
на предмет Tx вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;

18.7.3. контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядовот ради Товариства з питань
фiнансово-господарськоТ дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства Укратни,
цього Статуту;

18.7.4. контроль за своечасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
18.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням,

своечаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
18.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
18.7.7. контроль за вiдповiдн~стю законодавству Укратни та Статуту Товариства

використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок
прибутку Товариства;

18.7.8. контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих
повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правёчинiв та
проведення фiнансових операцiй;

18.7.9. перевiрка фiнансовоТ документацiТ Товариства, ведення якот забезпечуеться
Головним бухгалтером Товариства;

18.7.10. перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; .

18.7.11. аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностL лiквщностi
активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприсмства i розробка
рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;

18.7.12. аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i
статистичного облiку вимогам законодавства Укратни, а також принципам облiковот
полiтики Товариства;

18.7.13. подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв
Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв;

18.7.14. скпадення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
18.7.15. надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
18.8. Ревiзiйна комiсiя мае право:
18.8.1. отримувати вiд органiв управл~ння Товариства, посадових осiб Товариства

необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iны~i документи на вiдповiдний письмовий

запит Голови РевiзiйноТ комiсiТ Товариства;18.8.2. вносити пропозицiТ до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiВ
Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
проведення засiдань Наглядовот ради Товариства та у Генерального директора
Товариства;

18.8.3. вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до
повноважень РевiзiйноТ комiсiТ;

18.8.4. проводити службовi розслiдування;
18.8.5. отримувати, розглядати звiти аудитор~в, скпадати вiдповiднi висновки;
18.8.6. залучати на договiрнiй основi до своеТ роботи експертiв з оплатою Tx nocnyr

за рахунок Товариства;
18.8.7. нiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi

порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарськоТ
дiяльностi Товариства.

18.9. Перевiрки фiнансово-господарськот дiяльностi Товариства проводяться
Ревiзiйною комiсiею:

- за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- за рiшенням Наглядовот ради Товариства;
- за рiшенням Виконавчого органу;
- з власноТ iнiцiативи Ревiзiйнот комiсiт Товариства;
- на вимогу акцiонера (акцiонерiв), який (якi) на момент подання вимоги сукупно е

власниками бiльше 10% голосуючих акцiй Товариства.
18.10. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна

комiсiя складас висновки на пiдставi рiчних, квартальних звiтiв та балансiв.
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18.11. Засiдання РевiзiйноТ комiсiТ е правомочними (е кворум)’ якщо на них присутнi
не менш 2 (двох) членiв РевiзiйноТ комiсi( Товариства. Кожний член Ревiзiйнот комiсК мае
один голос. Рiшення на засiданнях Ревiзiйнот комiсiТ приймаються простою бiльшiстю
голосiв. Члени РевjзiйноТ комiсiт Товариства не мають права вирiшального голосу.

18.12. Ревiзiйна комiсiя доповiдае про результати проведених нею перевiрок
Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства.

19. пОСАдОВI осОВИ ОРГАНIВ УПРАВЛННЯ ТОВАРИСТВА
19.1. Голова та члени НаглядовоТ ради Товариства’ Голова та члени Ревiзiйнот

комiсiТ Товариства’ Генеральний директор Товариства’ е посадовими особами
Товариства.

Обрання та вiдкликання посадових осiб Товариства здiйснюеться за рiшенням
органу Товариства’ до компетенцЁ( й повноваження якого входять цi питання вiдповiдно до
положень цього Статуту.

Посадовi особи органiв Товариства та Tx афiлiйованi особи не можуть бути
представниками нших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

19.2. Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi’ депутати
Укратни’ члени Кабiнету Мiнiстрiв Укратни’ керiвники центральних та мiсцевих органiв
виконавчоТ влади’ органiв мiсцевого самоврядування’ вiйськовослужбовцi, нотарiуси,
посадовi особи органiв прокуратури’ суду’ служби безпеки’ нацiональнот полiцiт’ державнi
службовL’i’ крiм випадк~в’ коли вони виконують функцiТ з управлiння корпоративними
правами держави та представляють iнтереси держави або територiальнот громади в
Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комЁсiт Товариства.

19.2.1. Особи’ яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi’ не можуть
бути посадовими особами органiв Товариства’ що провадить цей вид дiяльностi.

19.2.2. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi’ службовi
чи господарськi злочини’ не можуть бути посадовими особами органiв товариства.

19.3. Посадовё особи органiв Товариства не мають права розголошувати кбмерцiйну
таемницю та конфiденцiйну нформацiю про дiяльнiсть Товариства’ крiм випадкiв,
передбачених законом.

19.4. Посадовi особи органiв Товариства на вимогу РевiзiйноТ комiсiт або аудитора
(аудиторськоТ фiрми) зобов’язанi надати документи про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства.

19.5. Посадовим особам органiв Товариства виплачуеться винагорода тiльки на
умовах’ якi встановлюються цивiльно-правовими або трудовими договорами
(контрактами)’ укладеними з ними.

19.6. Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства’
дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства.

19.7. Посадовi особи органiв Товариства несутё вiдповiдальнiсть перед Товариством
за збитки’ завданi Товариству свотми дiями (безд~яльнiстю)’ згiдно з законом.

19.8. у разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб’ Tx вiдповiдальнiсть перед
Товариством е солiдарною.

20. ТРУдОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
20,1. Товариство самостiйно’ згiдно з вимогами дiючого законодавства’ вирiшуе всi

питання кадрового забезпечення своеТ д~яльностi, визначае порядок наймання’ форму та
методи органiзацiт працi’ принципи та порядок нормування працi й перегляду норм,
встановлюе тарифнi ставки (оклади) та доплати’ визначае порядок премiювання’
тривал~сть робочого дня та робочого тижня’ тривалiсть та порядок надання вихiдних та
в дп усто к.

20.2. Трудовий колектив Товариства мае право на об’еднання у професiйну спiлку -

добровiльну, самодiяльну громадську органiзацiю’ що створюеться для представництва i
захисту економiчних’ соцiальних’ трудових’ професiйних’ духовних прав та iнтересiв свотх
членiв.

20.3. Трудовий колектив укгiадае колективний договiр з Товариством в особi
Генерального директора. Колективний договiр вважаеться основним нормативним
документом’ що визначае взаемовiдносини Товариства i трудового колепиву.
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20.4. Внутр~шнiми положеннями Товариства може встановлювати додатковi (крiм
передбачених чинним законодавством) трудовi та соцiально-побутовi ninbru для всiх
працiвник~в або Тхнiх окремих категорiй.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВАТА ВИдiЛ
21.1. Товариство припинясться в результатi передання всього свого майна, прав та

обов’язкiв iншим пiдприсмницьким товарисТвам~правонасТупникам (шляхом злипя’
приеднання, подiлу, перетворення) або в результатi лiквiдацiт.

Видiлом Товариства е створення одного чи кiлькох акцiонерних товариств з
передачею йому (Тм) згiдно з розподiльним балансом частини майна прав та обовязкiв
Товариства без припинення Товариства.

21.2. добровiльне припинення Товариства здiйснюеться за рiшенням Загальних
зборiв у порядку, передбаченому Законом (<Про акцiонерн~ товариства», з дотриманням
вимог, встановлених Цивiльним кодексом Укратни та ншими актами законодавства. lншi
пiдстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством
УкраТни.

21.3. Злипя, приеднання, подiл, видiл та перетворення Товариства здiйсi-нbються за
рiшенням Загальних зборiв, а у випадках, передбачених законом, - за рiшенням суду або
вiдповiдних органiв влади.

21.4. у випадках, передбачених законом, под~л Товариства або видiл з його складу
одного чи кiлькох акцiонерних товариста здiйснюсться за рiшенням вiдповiдних державних
органiв або за рiиJенням суду.

21.5. Товариство не може одночасно здiйснювати злиття, приеднання, подiл, видiл
та/або перетворення.

21.6. у разi подiлу акцiТ Товариства конвертуються в акцiТ товариств
правонаступникiв та розмiщуються серед Tx акцiонерiв.

21.7. у разi злипя або приеднання акцiТ Товариства конвертуються в акцiТ
товариства-правонаступника та розмiщуються серед його акцiонерiв. .

21.8. у разi перетворення акц~Т Товариства конвертуються в частки (naT)
пiдприсмницького товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.

21.9. у раз~ видiлу акцiТ Товариства конвертуються в акцiт Товариства i товариства,
що видЁлилося, та розмiщуються мiж акцiонерами Товариства.

21.10. Не пiдлягають конвертацiТ акцiТ Товариства у разi злипя, приеднання, подiлу,
видiлу, перетвореннi, якщо власниками Товариства с акцiонери, якi звернулися до
Товариства з вимогою про обовязковий викуп належних Тм акцiй та якi мають таке право.

21.11. Порядок конвертаЩт акцiй Товариства у разi припинення, в акцiТ
новоствореного (новостворених) товариства встановлюсться законодавством укратни.

21.12. Элиття, подiл або перетворення Товариства вважасться завершеним з дати
внесення до Сдиного державного ресстру запису ‘про припинення Товариства та про
ресстраL’iю пiдприсмницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступникiв).

21.13. Приеднання Товариства до ншот юридичнот особи вважасться завершеним з
дати внесення запису до Сдиного державного ресстру юридичних ociS, фiзичних осiб —

пiдприсмцiв та громадських формувань про припинення Товариства.
: 21.14. Видiл Товариства вважасться завершеним з дати внесення до Сдиного

державного ресстру запису про створення нового акцiонерного товариства, що
видiлилося.

21.15. Наглядова рада кожноТ юридичноТ особи, що бере участь у злиттi, присднаннi,
подiлi, видiлi або перетвореннi, розробляс умови договору про злипя (приоднання) або
план подiлу (видiлу, перетворення), якi повиннi мiстити:

21 15 1 повне найменування та реквiзити кожноi юридичноl особи, що бере участь у
злипi, присднаннl, подiлi видiлi або перетвореннl

21.15.2. порядок i коефiцiснти конвертацiт акцiй та нших цjнних паперiв, а також суми
можпивих грошових виплат акцiонерам

21 15 3 вlдомостl про права, якi надаватимуться пiдприсмницьким товариством
правонаступником власникам нших, крiм акцiй цiнних паперlв Товариства, д’яльнlсть
якого припинясться внаслiдок злиття, приеднання, подiлу, перетворення або з якого
здIйснюеться вид’л, та/або перелiк заходiв, яю пропонусться вжити стосовно таких цiнних
паперlв,
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21.15.4. iнформацiю щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими особами
Товариства у пiдприсмницькому товариствi-правонаступнику пiсля завершення злипя,
приеднання, ПОдiлу, видiлу або перетворення, та запропонованi до виплати таким особам
винагороди чи компенсацй;

21.15.5. порядок голосування на спiльних Загальних эборах акцiонерiв товариств, що
беруть участь у злипi або присднаннi.

21.16. Каглядова рада кожнот юридичнот особи, що бере участь у злиттi, присднаннi,
под~лi, видiлi або перетвореннi, повинна пiдготувати для акцiонерiв пояснення до умов
договору про элиття (приеднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення).

21.17. Пояснення повинне м!стити економ!чне об?рунтування доцiльностi элипя,
присднання, подiлу, вид!лу або перетворення та об?рунтування порядку обчислення
коефiцiснта конвертацiт акцiй та iнших цiнних паперёв Товариства.

21.18. Матер!али, що надсилаються акцiонерам Товариства у разi злипя
(присднання), подiлу (видiлу, перетворення), при пiдготовцi Загальних зборiв, на як!
виноситься питання про затвердження умов договору про злипя (приеднання), плану
под!лу (видiлу, перетворення), передавального акту повиннi включати:

1) проект договору про элипя (присднання), плану под!лу (вид!лу, перетворення);
2) пояснення до умов договору про злипя (присднання) або плану подiлу (видiлу,

перетворення);
3) висновок незалежного експерта щодо умов злипя, присднання, подiлу або видiлу

у випадках, передбачених чинним законодавством;
4) у pasi злипя (приеднання) - рiчну фiнансову звiтнiсть !нших юридичних осiб, що

беруть участь у злипi (присднаннi), за три останнi роки.
21.19. За поданням Наглядовот ради Загальн! эбори кожнот юридичнот особи, що

бере участь у злипi, приеднаннi, подiлi, видiл! або переТворенн!, вирiшують питання про
припинення (злипя, приеднання, подiл, видiл або перетворення), а також про
затвердження умов договору про злипя (приеднання) або плану подiлу (видiлу,
перетворення), передавального акту (у разi элипя, приеднання та перетворення) або
розподiльного балансу (у разi подёлу та видiлу).

21.20. Iстотн~ умови договору про злипя (приеднання), затвердженi Загальними
зборами кожного iз зазначених юридичних ос!б, повиннi бути дентичними.

21.21. добровiльна лiквiдацiя Товариства здiйснюсться за рiшенням Загальних
збор!в.

21.22. Р!шення про лiкв!дацiю Товариства, обрання лiквЁдацiйнот комiсп (л!кв!датора),
затвердження порядку лiквiдацiт, а також порядку розподiлу мiж акЩонерами майна, що
залишилося п!сля задоволення вимог кредиторiв, вирiшуюТь Загальнi збори Товариства.

21.23. 3 моменту обрання Лiквiдацiйнот комiсn (лiкв!датора) до нет переходять
повноваження Наглядовот ради та Генерального дирёктора Товариства. Лiкв!дацiйний
баланс, складений Лiкв!дацiйною комiсiею (лiквiдатором), пiдлягас затвердженню
Загальними зборами.

Виконання функц!й з лiквiдацiт (або !нших випадкiв припинення Товариства) може
бути покладено на орган управлiння Товариства.

21.24. Лiквiдацiя Товариства вважаеться завершеною, а Товариство таким, що
припинилося, з дати внесення до Сдиного державного ресстру запису про проведення
державнот ресстрацiт припинення Товариства в результат! його лiквiдац!т.

21.25. у раз! лiквiдацiт платоспроможного Товариства вимоги його кредиторiв та
акцiонер!в задовольняються у такiй черговост!:

21.25.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо в!дшкодування шкоди,
завданот калiцтвом, ншими ушкодженнями здоров’я або смертю, та вимоги кредитор!в,
забезпечен! заставою

21.25.2. у другу чергу - вимоги прац!вник!в, пов’язанi з трудовими в!дносинами,
вимоги автора про плату за використання результату його Ёнтелектуальнот, творчот
дiяльностi;

21.25.3. у третю чергу - вимоги щодо податк!в, зборiв (обов’язкових платеж!в);
21.25.4. у четверту чергу — вс! iншi вимоги кредитор!в;
21 .25.5. у п’яту чергу — виплати нарахованих, але не виплачених дивiденд!в за

прив!лейованими акцiями,
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21 .25.6. у шосту чергу — виплати за привiлейованими акцiями, якi пiдлягають викупу
Вiдповiдно до чинного законодавства;

21.25.7. у сьому чергу — виплати лiквiдацiйнот вартостi привiлейованих акцiй;
21.25.8. у восьму черту - виплати за простими акцiями, якi пiдлягають викупу

вiдповiдно до Закону Укратни (<Про акщiонернi товариства»;
21.25.9. у девяту чергу -. розподiл майна мёж акцiонерами - власниками простих

акцiй Товариства пропорцiйно до кiлькостi належних Ум акцiй.
21.26. у разi вiдсутностi у акцiонерiв привiлейованих акцiй Товариства, вимоги щодо

пл. 21.25.5.- 21.25.7. не застосовуються.
21.27. Вимоги кожнот черги задовольняються пiсля повного задоволення вимог

кредиторiв (акцiонерiв) попередньот черги.
21.28. у paai недостатностi майна Товариства, що гтiквiдуеться, для розподiлу мiж

усiма кредиторами (акцiонерами) вiдповiдноТ черги майно розподiляеться мiж ними
пропорцiйно сумам вимог (кiлькостi належних Тм акцiй) кожного кредитора (акцiоНера) цiсТ
черги. .

22. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
22.1. Внесення змiн до Статуту Товариства е виключною компетенцiсю Загальних

зборiв акцiонерiв Товариства.
22.2. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питань внесення змiн до

Статуту Товариства приймаються бiльшiстю у 3/4 голосiв акцiонерiв вiд загальноУ кiлькостi
гтрисутнiх на Загальних эборах акцiонерiв (TX представникiв). ..

22.3. Змiни до Статуту Товариства набирають чинностi для третiх осёб з дня ix
державноТ реестрацiт, для акцёонерiв Товариства — з дня прийняпя рiшення Загальними
зборами акцiонерiв Товариства або з дня вступу рiшення Загальних зборiв акцiонерiв в
силу щодо внесення змiн до Статуту Товариства.

22.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недiйсним у
встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недiйсними iнших
положень цього Статуту.

22.5. у випадку розбiжностей мiж Нормами Статуту та внутрiшнiми документами
Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

Голова Загальних зборiв акцёонерiв ПРАТ ‘<дКХЗ»
Аргеменко Вiктор Вiкторович .

%ен”еа л_~,_~l2 &f&Г*’—T

Секретар Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ <
Чечель Данило Миколайович

!vfiсто Кам ‘янське, Днiпропетровська область, Укратча, двадцять ретього липня ды писячё
двадцять пери’ого року.

Я, Красношлик Л.Л., приватний нотарiус Кам ‘янського районного нотарiального округу,
: ~засвiдчую справжнiсть пiдписjв голови Зага.iпьних зборiв акцiонерiв ПРА Т й’ДКХЗ?) Артеменка

Вiктёра Вiкторовича, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПРА Т ((ДК.ХЗ)) Че челя даниiёа
Миколаиовича, якi эроблено у моГй присутностL

Особи голови. Зн . т’~ з орiв акцiонерjе ПРА Т ~ДКХ3~ Артеменка Вiктора Вiкторовича,
секретаря Заг’’~i~ вёо’4 ‘ .jонерiв ПРАТ ЧДКХЗ.? Чечеля Донина Л”Iиколайовича, як!
пiдписали доку ‘~‚~ “71/ф ~ “‘iездатнjсть перевiрено.

Зареестровано в ‘Ктрi за Ю QО7~’ ~4 /
риватни~ нотарiус/
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