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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Це Положения про ’Загальш збори акщонерхв (дал1 — Положення) розроблене
вщповщно до Цившьного кодексу Украши, Господарського кодексу Украши, Законов
Украши «Про акцюнерш товариства», «Про ц!нш папери та фондовий ринок», «Про
Депозитарну систему Украши», «Про державне регулювання ринку цшних nanepiB в
У крапп»
та
Статуту
Публ!чного
акцюнерного
товариства
«СВР АЗ
ДШПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРПЙНИЙ ЗАВОД IM. ПЕТРОВСЬКОГО» (дал! Товариство). Положення визначае правовий статус, порядок издготовки, скликання та
проведення загальних збор!в акцюнер!в Товариства (дал! - Загальних збор!в), а також
прийняття ними р!шень.
1.2. Якщо в nponeci шдготовки, скликання i проведення Загальних збор!в виникнуть
вщносини, не врегульоваш цим Положениям, то до цих вщносин мають застосовуватися
норми чинного законодавства i Статуту Товариства, i ц! питания повинн! вир!шуватися
таким чином, щоб прийнят! р!шення не завдавали шкоди Товариству в цшому i кожному
акцюнеру зокрема. Пюяя виявлення таких вщносин до цього Положення мають бути
внесен! вщповщш зм!ни чи доповнення,
1.3. Положення затверджуеться Загальними зборами ! може бути змшено та доповнено
лише зборами.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС I КОМПЕТЕНЦИЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
2.1. Загальш збори е вищим органом Товариства.
2.2. Загальн! збори як вищий орган можуть вир!шувати будь-як! питания д!яльност!
Товариства, у тому числ! й т!, що передан! до компетенцй Наглядово'! ради, Виконавчого
органу чи Рев!з!йно1 ком!сн Товариства.
2.3. Компетенщя Загальних збор!в визначаеться законом, Статутом та цим Положениям.
2.4. Повноваження з вирйиення питань, що належать до виключно! компетенцй Загальних
збор!в, не можуть бути передан! шшим органам Товариства.
2.5. До виключно! компетенцй Загальних збор!в нале жить:
2.5.1. визначення основних напрям!в д!яльност! Товариства.
2.5.2. внесения зм!н до Статуту Товариства.
2.5.3. прийняття рпнення про анулювання викунлених акц!й.
2.5.4. прийняття piniemn? про змшу типу Товариства.
2.5.5. прийняття рпнення про розмщення акцш.
2.5.6. прийняття р!шення про збшьшення статутного кап!талу Товариства.
2.5.7. прийняття рпнення про зменшення статутного кашталу Товариства.
2.5.8. прийняття р!шення про дробления або консол!дац!ю акцш.
2.5.9. затвердження положень про Загальн! збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та
Рев!зшну ком!с!ю Товариства, а також внесения змш до них.
2.5.10. затвердження р!чного зв!ту Товариства.
2.5.11. розподш прибутку! збитк!в Товариства.
2.5.12. прийняття р!шення про викуп Товариством розмпцених ним акцш.
2.5.13. прийняття pinieHHH про форму !снування акц1й.
2.5.14. затвердження розм!ру р1чних див!денд!в.
2.5.15. прийняття рпнень з питань порядку проведення Загальних збор!в.
2.5.16. обрання член1в Наглядово! ради, затвердження умов цив!яьно~правовнх договор1в,
що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважуеться на шдписання цившьноправових договор!в з членами Наглядово! ради.
2.5.17. прийняття рпнення про припннення повноважень члешв Наглядово! ради.

2,5 Л 8. обрання Голови та членёв Ревёзёйноё комёсёё, прийняття рёшення про дострокове
припинення i‘x повноважень.
2.5.19. затвердження висновкёв Ревёзёйноё комёсёё.
2.5.20. прийняття рёшення про видёл та припинення Товариства, крём випадку,
передбаченого частиною четвертою статтё 84 Закону Украёни «Про акцёонернё товариства»,
про яёквёдацёю Товариства, обрання лёквёдацёйноё KOMicii, затвердження порядку та строкёв
лёквёдацёё, порядку розподшу мёж акцёонерами майна, що залишаеться пёсля задоволення
вимог кредиторёв, i затвердження яёквёдацёйного балансу.
2.5.21. прийняття рш ення за наслёдками розгляду зв!ту Наглядовоё ради, звёту
Виконавчого органу, звёту Ревёзёйноё KOMicii'.
2.5.22. затвердження принцишв (кодексу) корпоративного управления Товариства.
2.5.23. обрання KOMicii з припинення Товариства. г
2.5.24. вирёшення ёнших питань, що належать до виключноё компетенцёё Загальних 36opiB
згёдно i3 законами Украши або Положениям про Загальш збори Товариства.
2.6. Компетенцёя Загальних зборёв може бути змёнена виключно шляхом внесения змён до
Статуту Товариства.
3. ВИДИ, Ф О Р М И I СТРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
$

3.1. У ToBapHCTBi проводяться рёчнё та n03a4eproBi 3aranbHi збори.
3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальш збори (речи! Загальш збори),
3.3. Pinni Загальш збори Товариства проводяться не тзш ш е 30 квётня наступного за
звИним року. Конкретну дату проведения Загальних 36opiB визначае Наглядова рада.
3.4. До порядку денного pinmix Загальних 36opiB обов’язково вносяться Taxi питания:
3.4.1. Затвердження речного зв!ту Товариства.
3.4.2. Розподщ прибутку i збитюв Товариства.
3.4.3. Прийняття решения за наслщками розгляду зв!ту Наглядовоё ради, звёту Виконавчого
органу, звёту Ревёзёйноё комёсёё.
До порядку денного рёчних Загальних зборёв можуть бути внесет й ёншё питания.
3.5. Не рёдше нёж один раз на три роки до порядку денного Загальних зборёв обов'язково
вносяться такё питания:
3.5.1. Обрання членёв Наглядовоё ради, затвердження умов цивёльно-правових договорён,
трудових договорёв (контрактёв), що укладатимуться з ними, встановлення розмёру ёх
винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на пёдписаиня договорёв (контрактёв) з
членами Наглядовоё ради.
3.5.2. Прийняття рёшення про припинення повноважень членёв Наглядовоё ради.
3.6. У сё ёншё Загальш збори, крём рёчних, вважаються позачерговими.
Рёшення про проведения позачергових Загальних зборёв Товариства приймаеться
Наглядовою радою простою бёльшёстю голосёв членёв, якё беруть участь у засёданнё:
1) з власноё ёнёцёативи;
2) на вимогу Виконавчого органу - в разё порушення провадження про визнання
Товариства банкрутом або необхёдностё вчинення значного правочину;
3) на вимогу Ревёзёйноё комёсёё;
4) на вимогу акцёонерёв (акцёонера), якё на день подання вимоги сукупно е власниками 10 ё
бёльше вёдсоткёв простих акдёй Товариства;
5) в ёнших випадках, встановлених законом.
3.7. Наглядова рада приймае рёшення про скликання позачергових Загальних зборёв
Товариства або про вёдмову в такому скликаннё протягом 10 днёв з моменту отримання
вимоги про ёх скликання. У разё, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не
прийняла рёшення про скликання позачергових Загальних зборёв, такё збори можуть бути
скликанё акцёонерами, якё цього вимагають.

Рпнення Наглядово! ради про скликання позачергових Загальних збор!в або мотивоване
ранения про вщмову у скликанш надаеться вщповщному органу Товариства або
акцюнерам, яш вимагають !х скликання, не шзшше шж через 3 (три) дш з моменту його
прийняття.
3.8. Позачергов! Загальн! збори Товариства, що склнкаються на вимогу Виконавчого
органу, Ревхзшно! комюн, акцюнер!в (акцюнера), як! е власниками 10 ! б!льше в!дсотк!в
простих акцш Товариства, мають бути проведет протягом 45 дшв з дати отримання
вимоги про !х скликання.
3.9. У раз!, якщо к!яьк!сть член!в Наглядово! ради становить менше подовини Г! кшьюсного
складу, позачергов! Загальн! збори, що скликаються за р!шенням Наглядово! ради з й
власно! !н!ц!ативи, повинн! бути проведен! протягом 3 (трьох) м!сяц!в з моменту, коли
в!дбулися вищезазначен! зм!ни в к!льк!сному склад! Наглядово! ради.
3.10. За винятком випадку, вказаного в пункт! 3.9 цього Положення, позачергов! Загальн!
збори, що скликаються за рниенням Наглядово! ради з и власно! !н!щативи для вир!шення
будь-яких питань компетенцй Загальних збор!в, проводяться у строк, що визначаеться
Наглядовою радою, з урахуванням вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.
3.11. Шдготовка, скликання та проведення р!чних та позачергових Загальних збор!в
вщбуваютъся за однаковою процедурою,
3.12. Загальн! збори проводяться на територп Украши, в межах населеного пуйкту за
мюцезнаходженням Товариства. Винятком !з цього правила може бути ситуащя, коли на
день скликання Загальних збор!в 100 вщсотками акц!й Товариства волод!ють шоземщ,
особи без громадянства, !ноземн! юридичш особи, а також м!жнародн! оргашзацп.
4.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
П РОПОЗИЩ Й ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Р1ЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В I ПРО
ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТ1В ДО СКЛАДУ ОРГАН1В ТОВАРИСТВА.
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВИМОГ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
4.1. Порядок денний Загальних збор!в Товариства попередньо затверджуеться Наглядовою
радою Товариства, а в раз! скликання позачергових Загальних збор!в на вимогу акц!онер!в
у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла р!шення про скликання позачергових
Загальних збор!в, - акцюнерами, як! цього вимагають.
Загальн! збори не мають права приймати р!шення з питань, не включених до порядку
денного Загальних збор!в.
4.2. Кожний акщонер мае право внести пропозицп щодо питань, включених до порядку
денного Загальних збор!в, а також щодо нових кандидат!в до складу оргашв Товариства,
кшьк!сть яких не може перевищувати кшьк!сного складу кожного з оргашв.
Пропозицп вноситься не шзшше шж за 20 дшв до проведення Загальних збор!в. Висування
кандидаНв у день проведення Загальних збор!в не допускаеться.
4.3. Якщо цього вимагають !нтереси Товариства, Наглядова рада мае право прийняти
рпнення про скликання позачергових Загальних збор!в з письмовим повщомленням
акщонер!в про проведення позачергових Загальних збор!в та порядок денний не шзшше
шж за 15 дн!в до дати !х проведення з позбавленням акщонер!в права вносили пропозицп
до порядку денного.
У такому раз! за в!дсутност1 кворуму позачергових Загальних збор!в повтори! Загальн!
збори не проводяться. При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вшце
р в ен и я, якщо порядок денний позачергових Загальних збор!в включае питания про
обрання члешв Наглядово! ради.
4.4. Пропозицп до порядку денного Загальних збор!в ! щодо нових капдидаНв до складу
орган!в Товариства, як! обираються Загальними зборами, можуть бути внесен!, а вимоги
про скликання позачергових Загальних збор!в - пред’явлен! шляхом:

направления поштовим зв’язком за мёсцезнаходженням Товариства, вказаним у
Статутё Товариства;
вручения за особистам тдписом члену Наглядовоё ради Товариства.
4.5. Пропозицёё до порядку денного Загальних зборёв повиннё мёстита:
~
прёзвище (найменування) акцёонера, який вносить пропозицёю;
кёяькёсть, тип та/або клас належних йому акцёй;
змёст пропозицёё до питания та/або проекту рёшення;
кёяькёсть, тип та/або клас акцёй, що належать кандидату, який пропонуеться
акцё онером до складу органёв Товариства.
4.6. Пропозицёё щодо нових кандидатёв до складу органёв Товариства, якё обираються
Загальними зборами, повиннё мёстита:
Для фёзичних осёб:
Прёзвище, ём'я, по батьковё;
Рёк народження;
Особа (особи), що внесла пропозицёю щодо даного кандидата;
Кёлькёсть, тип та/або клас належних кандидату акцёй Товариства, до органу якого
обираеться кандидат;
Освёта (повне найменування навчального закладу, рёк закёнчення, спецёальнёсть.
квалёфёкацёя);
Мёсце робота (основне та/або за сумёсництвом), посади, якё обёймае кандидат у
юридичних особах;
Загаяьний стаж робота;
ёнформацёя про стаж робота протягом останнёх п’яти рокёв (перёод, мёсце робота,
займана посада);
Наявнёсть (вёдсутнёсть) непогашеноё (незнятоё) судимостё;
Наявнёсть (вёдсутнёсть) заборони обёймати певш посади та/або займатись певною
дёяльнёстю;
Чи е кандидат афёлёйованою особою Товариства, до складу органу якого вён
обираеться;
Акцёонери Товариства, що е афёлёйованими особами кандидата;
Наявнёсть (вёдсутнёсть) письмовоё заяви кандидата про згоду на обрання членом
органу Товариства; наявнёсть (вёдсутнёсть) у письмовёй заявё кандидата всёх або частини
вёдомостей, вказаних у цьому пёдпунктё.
Для юридичних осёб:
Повне найменування;
Мёсцезнаходження;
Код за €ДРПОУ;
Особа (особи), що внесла пропозицёю щодо даного кандидата;
Кёлькёсть, тип та/або клас належних кандидату акцёй Товариства, до органу якого
обираеться кандидат;
Чи е кандидат афёлёйованою особою Товариства, до складу органу якого вён
обираеться;
Акцёонери Товариства, що е афёлёйованими особами кандидата;
Прёзвище, ём’я, по-батьковё фёзичноё (них) особи (осёб), яку (яких) кандидат юридична особа мае намёр уповноважити представляти своё ёнтереси в органё Товариства.
Наявнёсть (вёдсутнёсть) письмовоё заяви кандидата про згоду на обрання членом
органу Товариства; наявнёсть (вёдсутнёсть) у письмовёй заявё кандидата всёх або частини
вёдомостей, вказаних у цьому пёдпунктё.
4.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборёв повинна мёстита:
назву органу або прёзвища (найменування) акцёонерёв, якё вимагають скликання
позачергових Загальних зборёв;
пёдстави для скликання Загальних зборёв;

- *
повне формулювання питань, якё пропонуеться внести до порядку денного.
У разё скликання позачергових Загальних зборёв з ёнёцёативи акцёонерёв вимога повинна
також мёстити ёнформацёю про кёлькёсть, тип ё клас належних акцёонерам акцёй.
Вимога повинна бути пёдписана всёма акцёонерами, якё и подають.
4.8. Пропозицёё до порядку денного Загальних зборёв, пропозицёё щодо нових кандидатёв до
складу органёв Товариства, якё обираються Загальними зборами, та вимоги про скликання
позачергових Загальних зборёв визнаються такими, що надёйшли вёд тих акцёонерёв, якё
(представники яких) ёх пёдписали.
4.9. Частка голосуючих акцёй, якё належать акцёонеру (акцёонерам), який вносить
пропозицёю до порядку денного Загальних зборёв чи щодо нових кандидатёв до складу
органёв Товариства, визначаеться на дату внесения такоё пропозицёё.
Частка голосуючих акцёй, якё належать акцёонеру (акцёонерам), який вимагае проведения
позачергових Загальних зборёв, визначаеться на дату пред’явления такоё вимоги.
4.10. У разё, якщо пропозицёя до порядку денного Загальних зборёв, пропозицёя щодо
нових кандидатёв до складу органёв Товариства, якё обираються Загальними зборами, чи
вимога про скликання позачергових Загальних зборёв пёдписана представником акцёонера,
до такоё пропозицёё (вимоги) повинна додаватися довёренёсть. Довёренёсть на право участё
та голосування на Загальних зборах повинна бути засвёдчена вёдповёдно до вимог,
встановлених Законом Украёни «Про акцёонернё товариства».
У разё, якщо довёренёсть, на основё якоё дёе особа, що подписала пропозицёю (вимогу),
видана в порядку передоручення, окрём засвёдченоё в установленому порядку копёё такоё
довёреностё, до пропозицёё (вимоги) повинна бути додана засвёдчена в установленому
порядку к о т я довёреностё, на основё якоё вона видана.
4.11. При висуненнё кандидатёв до складу Наглядовоё ради чи Ревёзёйноё комёсёё Товариства
до пропозицёё повинна бути додана письмова згода кандидата, що висуваеться. У разё
самовисування вважаеться, що письмова згода наявна.
У письмовёй згодё особа, кандидатура якоё висуваеться, повинна пёдтвердити наявнёсть
(вёдсутнёсть) фактёв, зазначених у пропозицёё акцёонера про висування кандидата до
органёв Товариства.
4.12. Якщо пропозицёя до порядку денного Загальних зборёв, пропозицёя щодо нових
кандидатёв до складу органёв Товариства, якё обираються Загальними зборами, направлена
поштовим зв’язком, датою внесения такоё пропозицёё вважаеться дата, вказана на вёдбитку
календарного штемпеля, що пёдтверджуе дату вёдправки поштового вёдправлення.
Якщо вимога про проведения позачергових Загальних зборёв направлена простим листом
чи ёнщим простим поштовим вёдправленням, датою пред’явления такоё вимоги вважаеться
дата, вказана на вёдбитку календарного штемпеля, що пёдтверджуе дату отримання
поштового вёдправлення, а в разё, якщо вимога направлена рекомендованим листом чи
ёншим зареестрованим поштовим вёдправленням - дата вручения поштового вёдправлення
адресату пёд розписку.
4.13. Якщо пропозицёю до порядку денного Загальних зборёв, пропозицёю щодо нових
кандидатёв до складу органёв Товариства, якё обираються Загальними зборами, вимогу про
скликання позачергових Загальних зборёв вручено пёд розписку, датою внесения
пропозицёё чи пред’явлення вимоги вважаеться дата вручения.
4.14. Пропозицёё до порядку денного Загальних зборёв, пропозицёё щодо нових кандидатёв
до складу органёв Товариства, якё обираються Загальними зборами, та вимоги про
скликання позачергових Загальних зборёв можуть бути вёдкликанё особами, якё внесли
пропозицёё чи пред’явили вимоги. Повёдомлення про вёдкликання може бути направлене
будь-яким способом, передбаченим пунктом 4,4 цього Положения. При цьому датою
отримання повёдомлення про вёдкликання вважаеться дата отримання Товариством
поштового вёдправлення, дата вручения повёдомлення.
4.15. Наглядова рада Товариства зобов’язана розглянути пропозицёё до порядку денного
Загальних зборёв або пропозицёё щодо нових кандидатёв до складу органёв Товариства, якё

обираються Загалышми зборами, i прийняти вщповщне решения не шзшше шж за 15 дшв
до дати проведення Загальних зборгв.
У раз! скликання позачергових Загальних збор!в Товариства на вимогу акц!онер!в, якщо
Наглядова рада не прийняла р!шення про скликання позачергових Загальних збор!в,
акщонери, як! цього вимагають, повинн! прийняти рпнення про включения пропозицш до
порядку денного не шзшше н!ж за 15 дн!в до дати проведення Загальних збор!в.
4.16. Пропозицп акц!онер1в (акцюнера), як! сукупно с власниками 5 або бшыне в!дсотк!в
простих акцш, шдлягають обов'язковому включению до порядку денного Загальних збор!в.
У такому pasi рпнення Наглядово! ради про включения питания до порядку денного не
вимагаеться, а пропозищя вважаеться включеною до порядку денного, якщо вона подана з
дотримаиням вимог Закону Украши «Про акщонерш товариства».
4.17. Зм!ни до порядку денного Загальних збор!в вноситься лише шляхом включения нових
питань та проектов рш ень !з запропонованих питань. Товариство не мае права вносити
зм!ни до запропонованих акц!онерами питань або проект!в р ш ен ь . У раз!, якщо акщонери
вносить проект рпнення, що в!др!зняеться в!д зазначеного в порядку денному, цей проект
також шдлягае включению до порядку денного.
4.18. Наглядова рада не мае права вносити змши до порядку денного Загальних збор!в, що
мютиться у вимоз! про скликання позачергових Загальних збор!в, крш включения до
порядку денного нових питань або проекпв р!шень.
4.19. Р!шення про в!дмову у включены! пропозицп до порядку денного Загальних збор!в
може бути прийнято тшьки у раз!:
недотримання акцюнерами строку, встановленого пунктом 4.2 цього Положення;
неповноти даних, передбачених пунктом 4.5 цього Положення.
4.20. Мотивоване р!шення про вщмову у включенн! пропозицп до порядку денного
Загальних збор!в надсилаеться Наглядовою радою акщонеру (акцюнерам) листом з описом
вкладення та пов!домленням про вручения або вручаеться за особистим пщписом протягом
3 (трьох) дшв з моменту його прийняття.
4.21. Голова Наглядово! ради або шша особа, уповноважена Наглядовою радою повинн! не
п!зн!ше шж за 10 дшв до дати проведення Загальних збор!в повщомити акц!онер!в про
зм!ни у порядку денному у спос!б, встановлений Статутом Товариства.
5. ПОДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
5.1. При шдготовц! до Загальних збор!в Наглядова рада визначае:
дату, час та мюце проведення Загальних збор1в;
порядок реестрацп акц!онер!в;
~~
дату, на яку буде складаеться перелк акц!онер!в, як! будуть пов!домлен! про
проведення Загальних збор!в;
дату, на яку складаеться перелк акц!онер!в, як! мають право участ! у
Загальних зборах;
~
перелк питань, включених до порядку денного;
перелк документов, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з
ними акцюнер!в;
текст повщомлення акц!онер!в про проведення Загальних збор!в;
затверджену форму ! текст бюлетеня для голосування з кожного питания
порядку денного.
5.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних збор!в, на як! виноситься
питания про викуп Товариством розм!щених ним акцш, повинна запропонувати Загальним
зборам вс! умови р!шення про викуп акцш:
порядок викупу, що включае максимальну к!льк!сть, тип та/або клас акц!й, що
викуповуються;
~
строк викупу;

цёна викупу (або порядок ёТвизначення);
дп Товариства щодо викуплених акцёй (ёх анулювання або продаж).
Строк нриймання письмових пропозицёй акцёонерёв про продаж акцёй та строк сплати
вартостё акцёй сукупно не може перевищувати 1 (одного) року.
5.3. При визначеннё тривалостё проведения Загальних зборёв повинна бути Бракована
кёлькёсть питань, включених до порядку денного. Час проведения Загальних зборёв не
може бути визначений ранёше 09.00 год. ё пёзнёше 21.00 год.
5.4. При визначеннё часу початку реестрацё! осёб, якё беруть участь у Загальних зборах,
повинна бути врахована кёлькёсть таких осёб, включених до вёдповёдного перелёку.
5.5. При затвердженнё порядку денного Загальних зборёв Наглядова рада мае право
об’еднати два чи бёльше питань компетенцёё Загальних зборёв в одне питания порядку
денного. Об’еднання питань допускаеться тёльки у випадку, якщо рёшення з одного ёз
таких питань не може бути прийняте без прийняття рёшення з ёнших, взаемопов’язаних
питань.
Не можуть бути об’еднанё:
питания, голосування з яких здёйснюеться рёзним складом голосуючих;
питання, для прийняття рёшення з яких потрёбна рёзиа кёлькёсть голосёв акцёонерёв
~ власникёв голосуючих акцёй, якё беруть участь у зборах.
5.6. Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборёв, повинно
давати акцёонерам змогу передбачити можливё рёшення Загальних зборёв з кожного
питання. Включения до порядку денного Загальних зборёв питань «Рёзне», «Органёзацёйнё
питання» та Vx еквёвалентёв забороняеться.
6. ПОВ1ДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
6.1. Повёдомлення про проведения Загальних зборёв Товариства мае мёстити такё вёдомостё:
1) повне найменування та мёсцезнаходження Товариства;
2) дата, час та мёсце (ёз зазначенням номера кёмнати, офёсу або залу, куди мають прибути
акцёонери) проведення Загальних зборёв;
3) час початку ё закшчення реестрацёё' акцёонерёв для участё у Загальних зборах, що
проводяться у формё зборёв;
4) дата складення перелёку акцёонерёв, якё мають право на участь у Загальних зборах;
5) перелёк питань, що внносяться на голосування;
6) порядок ознайомлення акцёонерёв з матерёалами, з якими вони можуть ознайомитися пёд
час пёдготовки до Загальних зборёв.
6.2. Окрём ёнформацёТ, вказано! в пунктё 6.1 цього Положения, повёдомлення про
проведення Загальних зборёв може мёстити й ёншу ёнформацёю про порядок участё
акцёонерёв у Загальних зборах.
6.3. Письмове повёдомлення про проведення Загальних зборёв та ix порядок денний
надсилаеться кожному акцёонеру, зазначеному в перелёку акцёонерёв, складеному в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Украши, на дату,
визначену Наглядовою радою, а в разё скликання позачергових Загальних зборёв на вимогу
акцёонерёв у випадку, якщо Наглядова рада не ярийняла рёшення про скликання
позачергових Загальних зборёв, - акцёонерами, якё цього вимагають.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рёшення про проведення Загальних
зборёв ё не може бути встановленою ранёше, нёж за 60 днёв до дати проведення Загальних
зборёв.
6.4. Письмове повёдомлення про проведення Загальних зборёв та ёх порядок денний
надсилаеться персонально простим поштовим листом кожному акцёонеру, зазначеному в
перелёку акцёонерёв, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка склнкае
Загальш збори, у строк не пёзнёше нёж за 30 днёв до дати ёх проведення.

Повщомлення розсилае особа, яка скликае Загальн! збори, або особа, яка веде обл!к прав
власност! на акцн Товариства у раз! скликання Загальних збор!в акционерами.
Якщо к!льк!сть акц!онер!в - власншав простих акцш Товариства становить понад 1000 ос!б,
Товариство не п!зн!ше н!ж за 30 дшв до дати проведення Загальних зборхв також публкуе
в офщшному друкованому орган! пов!домлення про проведення Загальних збор!в.
Товариство додатково надсилае повщомлення про проведення Загальних збор!в та хх
порядок денний фондов!й б!рж!, на як!й це Товариство пройшло процедуру л!стингу.
7. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В. ПОВТОРШ ЗАГАЛЬН! ЗБОРИ АКЦЮНЕР1В
7.1. Наявн!сть кворуму Загальних збор!в визначасться реестрацшною ком!с!ею на момент
закшчення реестраци акц!онер!в для участ! у загальних зборах акц!онерного товариства
вщповщно до вимог ст. 41 Закону Украши «Про акцюнерш товариства».
7.2. Склад голосуючих з питань порядку денного Загальних збор!в визначасться на дату
складення передку ос!б, як! мають право на участь у Загальних зборах.
7.3. При в!дсутност! кворуму для проведення рхчних Загальних збор!в Наглядова рада
Товариства зобов’язана призначити дату проведення повторних Загальних збор!в.
7.4. При в!дсутност1 кворуму для проведення позачергових Загальних зборхв Наглядова
рада Товариства мае право призначити дату проведення повторних Загальних збор!в.
7.5. Порядок повщомлення акцюнерш про проведення повторних Загальних збор1в та
порядок !х проведення повшш! вщповщати вимогам, встановленим законодавством,
Статутом i цим Положениям для проведення Загальних збор!в.
8. РОБОЧ1 ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
8.1. Робочими органами Загальних збор!в е:
реестрацшна ком!с!я;
~
л!чильна комхс!я;
Голова Загальних збор!в;
~
Секретар Загальних збор1в.
8.2. Для реестраци акц!онер!в та хх представник!в, як1 прибули для участ! в Загальних
зборах, визначення наявност! чи вхдоутност! кворуму, необхщного для визнання Загальних
збор!в правомочними, створюеться реестрацшна ком!с!я.
8.3. Реестрацхйна ком!с!я призначаеться Наглядовою радою, а в раз! скликання
позачергових Загальних збор!в на вимогу акц!онер!в у випадку, якщо Наглядова рада не
прийняла рпнення про скликання позачергових Загальних збор!в, - акцюнерами, яю цього
вимагають.
8.4. Реестрацшна комхсхя в межах наданих ш повноважень:
1) nepeBipae повноваження та здшснюе реестрацно осзб, як! прибули для участ! у Загальних
зборах у журнал! реестраци учасншав Загальних збор!в;
2) веде облк дов!реностей та наданих ними прав з вщображенням у вщповщному журнал!;
3) видае бюлетен! для голосування та веде журнал облку виданих бюлетешв;
4) визначае загальну юльюсть голосхв акц!онер!в, присутнхх на Загальних зборах;
5) готуе висновки щодо наявност! чи вщсутност! кворуму для проведення Загальних
збор!в;
6) складае протокол про пхдсумки реестрац!! учасниюв Загальних збор!в;
7) здае до арх!ву Товариства документи Загальних збор!в (в тому числ!: протокол за
тдсумками реестраци учасниюв Загальних зборхв; nepeniK ос!б, як! мають право на участь
у Загальних зборах; журнал реестраци учасншав Загальних збор!в; журнал облку
дов!реностей; журнал облку виданих бданюв бюлетен!в для голосування).

8.5. Роз’яснення щодо порядку голосування, шдрахунку голосёв та ёнших питань,
пов’язаних ёз забезпеченням проведения голосування на Загальних зборах, надае лёчильна
комёсёя, яка обираеться Загальними зборами.
8.6. Повноваження лёчильноё' комёсёё' за договором можуть передаватися депозитарёю або
депозитарнёй установё Товариства. У такому разё головою реестрацёйноё' комёсёё' е
представник депозитарёю або депозитариоё' установи Товариства. Умови такого договору
затверджуються загальними зборами акцёонерёв Товариства.
8.7. Лёчильна комёсёя в межах свое! компетенцёё’:
1) органёзуе голосування на Загальних зборах;
2) роз'яснюе порядок голосування з питань, винесених на голосування;
3) здёйснюе пёдрахунок голосёв та пёдбивае пёдсумки голосування;
4) скяадае протокол про пёдсумки голосування; .
5) опечатуе бюлетенё для голосування та здае до архёву Товариства документа Загальних
зборёв (в тому числё: бюлетенё для голосування; протокол про пёдсумки голосування).
8.8. Кёлькёсний склад лёчильноё комёсёё' не може бути меншим нёж 3 (три) особи. До складу
лёчильноё комёсёё' не можуть включатися особи, якё входять або е кандидатами до складу
органёв Товариства.
8.9. Для забезпечення керёвництва та органёзацёё' робота Загальних зборёв Наглядовою
радою заздалегёдь призначаються Г олова та Секретар Загальних зборёв.
8.10. Головуе на Загальних зборах Голова Наглядовоё' ради, член Наглядовоё* ради чи ёнща
особа, уповноважена Наглядовою радою.
8.11. Голова Загальних зборёв:
1) керуе роботою Загальних зборёв;
2) оголошуе про вёдкриття Загальних зборёв та завершения ёх робота;
3) вёдповёдае за пёдтримання порядку пёд час проведення Загальних зборёв та контролюе
дотримання регламенту Загальних зборёв;
4) оголошуе питання порядку денного ё надае слово;
5) дае пояснения з питань, пов'язаних ёз проведениям Загальних зборёв;
6) ставить на голосування проекта рёшень з питань порядку денного та оголошуе пёдсумки
голосування;
7) приймае рёшення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборёв;
8) пёдписуе протокол Загальних зборёв;
9) здае до архёву Товариства документа Загальних зборёв (в тому числё протокол Загальних
зборёв).
8.12. Секретар Загальних зборёв забезпечуе вёдображення ходу Загальних зборёв та
прийиятах ними рёшень у протоколё Загальних зборёв. У разё необхёдностё Наглядова рада,
крём Секретаря Загальних зборёв, може призначати також Секретарёат, який допомагае
секретарю Загальних зборёв у складаннё та оформленнё протоколу Загальних зборёв.
8.13. Секретар (Секретарёат) Загальних зборёв виконуе наступнё фуикцёё':
1) забезпечуе вёдповёдё на питання учасиикёв Загальних зборёв по процедурё його
проведення, пов’язанё ёз застосуванням цього Положения ё дотриманням вимог чинного
законодавства, а також вживае заходёв для вирёшення конфлёктёв, пов’язаних ёз
процедурою проведення Загальних зборёв;
2) органёзовуе ведения протоколу Загальних зборёв.
9. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
9.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, вкяючеиё до перелёку акцёонерёв, якё
мають право на таку участь, або i'x представники.
На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликае Загальш збори, також можуть
бути присутнё представник аудитора Товариства та посадовё особи Товариства незалежно
вёд володёння ними акцёями Товариства, представник органу, який вёдповёдно до Статуту

представляв права та штереси трудового колективу, кандидата, внесен! в бюлетен! для
голосування на виборах до оргашв Товариства.
9.2. Передне акц!онер!в, як! мають право на участь у Загальних зборах, складаеться станом
на 24 годину за три робочих дн! до дня проведення Загальних збор!в у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему Украши.
На вимогу акционера Товариство або особа, яка веде облж права власноеп на акцп
Товариства, зобов'язаш надати шформацпо про включения його до передку акц!онер!в, яю
мають право на участь у Загальних зборах,
9.3. Право на участь у Загальних зборах здшснюеться акционером як особисто, так i через
представника.
Акцюнер мае право брати участь у Загальних зборах у такий cnoci6:
особисто брати участь в обговорены! питань порядку денного та голосувати по
них;
направляти уповноваженого представника для участ! в обговоренн! питань
порядку денного та голосуванн! по них;
9.4. Передача прав (повноважень) представников! акцюнера зд!йснюеться шляхом видач!
дов!реност! на право участ! та голосування на Загальних зборах.
Дов!решсть на право участ! та голосування на Загальних зборах, що видаеться ф!зичною
особою-акцюнером, може посв!дчуватися, депозитар!ем, депозитарною установок),
нотар!усом та шшими посадовими особами, як! вчиняють нотар!альн! дп, чи в шшому
передбаченому законодавством порядку.
Дов!рен!сть на право участ! та голосування на Загальних зборах може мютити завдання
щодо голосування, тобто перелк питань, порядку денного Загальних збор!в !з зазначенням
того, як i за яке (проти якого) рпнення потр!бно проголосувати. П!д час голосування на
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо дов!рен!сть не м!стить завдання щодо голосування, представник
BMpiinye Bci питания щодо голосування на Загальних зборах акцшнер 1в на свш розеуд.
Дов!реност!, видан! акцюнерами за кордоном за участю !ноземних властей, приймаються за
умови !х легал!зацп у порядку, встановленому чинним законодавством та м!жнародними
договорами Украши.
9.5. Кер!вник юридично! особи - акцюнера бере участь у Загальних зборах без дов!реност!
на гпдетав! д о к у м ен т , яю шдтверджують його повноваження як особи, яка мае право
д!яти без дов1реност! вщ !мен! тако! юридично! особи (протокол, наказ про призначення
тощо), та докуменНв, що посв!дчують його особу.
Повноваження шших ос!б-представник!в юридично!’ пщгверджуються дов!рен!стю,
п!дписаною кер!вником та скршленою печаткою юридично! особи.
9.6. Особи, як! не досягли в!с!мнадцяти рок!в, реалгзують право на участь у Загальних
зборах таким чином:
вщ !меш особи, яка не досягла чотирнадцяти рошв (малол!тня особа), участь у Загальнйх
зборах беруть батьки (усиновител!) або опкуни. Зазначен! особи можуть в!д !мен!
малол!тньо! особи видати дов!рен!сть 1нш!й oco5i для учасН в Загальних зборах;
особа вком в!д чотирнадцяти до в!с!мнадцяти рок!в (неповнол!тня особа) мае право
особисто брати участь у Загальних зборах:
з дати реестраци шяюбу у випадках, коли законом дозволяеться одруження до
досягнення в!с!мнадцятир!чного в!ку;
за наявност! письмово! згоди (у форм! заяви про згоду на участь у Загальних
зборах неповнолшйх) батьшв (усиновител!в) або гнклувальниюв;
з дати надання oco6i повно! цив!льио! д!ездатност! до досягнення в!с!мнадцяти
рок!в зг!дно !з законом.
Неповнол!тня особа мае право видати дов!рен!сть !нш!й особ! для участ! в Загальних
зборах за згодою батьк!в (усиновител!в) або пкдувальншав.

Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповжштнього залишаеться у справах з
реестрацп акц!онер!в для участ! у Загальних зборах.
9.7. Акщонер мае право призначити свого представника постшно або на певний строк.
Акщонер мае право надати дов!рен!сть на право участ! та голосування на Загальних зборах
декшьком cboim представникам.
До закшчення строку, вщведеного на реестращю учасниюв Загальних збор!в, акцюнер мае
право замшити свого представника, повщомивши про це Виконавчий орган Товариства,
або взяти участь у Загальних зборах особисто. У такому випадку реестрацп шдлягае сама
особа, яка вщкликала представника, або новий представник такоГ особи.
У раз!, якщо для участ! в Загальних зборах з’явияося декшька представниюв акцюнера,
рееструеться той представник, дов!решсть якому видана шзшше.
У разё якщо акщя перебувае у сшльнш вяасност! деюлькох ос!б, повноваження щодо
голосування на Загальних зборах здшснюеться за ix згодою одним !з сшввласниюв або ix
загальним пред ставником.

10. РЕ6СТРАЦ1Я УЧАСНИК1В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
10.1. У день проведення Загальних збор!в перед i'x початком реестрацшна ком1с!я
проводить реестращю акщонер1в (ix представниюв), що прибули для }4 acri у Загальних
зборах, i3 зазначенням щдькост! голос!в, як! мае кожен i3 учаснищв Загальних збор!в.
10.2. Реестрац1я акщонер!в (i’x представниюв) проводиться на пщстав! перел!ку акщонер!в,
як! мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому
законодавством про депозитарну систему Украши, !з зазначенням кглькост! голос!в
кожного акцюнера.
10.3. Реестрац!я акц!онер!в (ix представникгв) проводиться за м!сцем проведення Загальних
збор!в протягом часу, зазначеного у пов!домленн! про ix проведення. На момент заюнчення
реестрацп реестрацшна ком!с!я визначае наявшсть кворуму Загальних збор!в.
10.4. Перея!к акц!онер!в, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах, шдписуе
голова реестрацшно'! K O M icii. Акщонер, який не зарееструвався, не мае права брати участь
у Загальних зборах.
Перелк акц!онер!в, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах, додаеться до
протоколу Загальних збор!в.
Мотивоване р!шення реестрац!йио1 KOMicii про в!дмову в реестрацп акцюнера чи його
представника для участ! у Загальних зборах, шдписане головою реестрацшно! KOMicii,
додаеться до протоколу Загальних збор!в та видаеться oco6i, якш в!дмовлено в реестрацп.
10.5. Реестрацшна ком!шя мае право вщмовити в реестрацп акщонеру (його представнику)
лише у раз! в!дсутност! в акц!онера (його представника) документов, як! !дентиф!кують
особу акцюнера (його представника), а у раз! участ! представника акцюнера □ також
документ!в, що пщтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах
акщонер!в Товариства.
10.6. Кожному акщонеру (представнику) п!д час реестраци в!дпов!дно до к!лькост! голос!в,
як! йому належать, видаються бюлетен! для голосування з кожного питання порядку
денного.
10.7. За результатами реестраци акц!онер!в та визначення кворуму реестрацшна ком!с!я
складае протокол про п!дсумки реестраци учасник!в Загальних збор!в, який шдписуеться
вс!ма членами реестрац!йно1 KOMicu.
У протокол! про шдсумки реестрац!!' учасниюв Загальних збор!в зазначаеться:
1) повне найменування Товариства;
2) дата, час та м!сце проведення Загальних зборгв;
3 ) с к л а д p e e c T p a n i H H o i K O M icii;

4) час початку та закшчення реестраци учасниюв Загальних збор!в;

5) загальна юдьккть ос!б, включених до перелжу ос!б, як! мають право на участь у
Загальних зборах, складеного на день проведення Загальних збор!в;
5) загальна к!льк!сть ос!б, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах, та кшьюсть
належних ш годос!в;
7) кшьюсть бюлетешв для голосування, як! видан! гид час реестраци учасиик!в Загальних
збор!в;
8) наявшсть чи в!дсутн!сть кворуму для проведення Загальних збор!в.
Якщо визначення кворуму з р!зних питань порядку денного повинно здшснюватися
окремо, у протокол! шдсумки реестраци учасникт Загальних збор!в вказуються вщомост!
про наявшсть (в!дсутн!сть) кворуму по кожному з таких питань.
10.8. Акщонери (акц!онер), як! на дату складеиня перетку акц!онер!в, як! мають право на
участь у Загальних зборах, сукупко е власниками 10 i бшьше в!дсотк!в простих акцш, а
також Нащоиальна ком!с!я з цшних папер!в та фондового ринку можуть прнзначати сво!х
представниюв для нагляду за реестрац!ею акц!онер!в, проведениям Загальних збор!в,
голосуванням та п!дбитгям його шдсумюв. Про призначення таких представниюв
Товариство пов!домляеться письмово до початку реестраци акц!онер!в.
10.9. Акц!онери, як! здшснюють нагляд, мають бути попереджен! за особистим п!дписом
Генерального Директора Товариства про вщповщаяътсть за розголошення шформацн з
обмеженим доступом, отримано! ними п!д час зд!йснення контролю.
10.10. Акщонери, як! здшснюють нагляд, можуть зробити усну заяву щодо ходу реестраци
безпосередньо перед початком Загальних збор!в, а також оскаржити да ос!б, як!
здшснювали реестрацш, в!дпов!дно до чинного законодавства.
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБО Р1В I ГОЛОСУВАННЯ 3 ПИТАНЬ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
11.1. Загальн! збори не можуть розпочатися рашше, шж зазначено в повщомленн! про
проведення Загальних збор!в.
11.2. Загальн! збори розпочинаються з доповщ голови реестрацшно! KOMicii про
результата реестраци учасниюв Загальних збор!в та наявшсть кворуму.
113. На початку Загальних збор!в Голова Загальних збор!в зобов'язаний пошформувати
акц!онер1в про:
присутшсть на Загальних зборах члешв Наглядово! ради, Рев!зшно! K O M ici! та
Генерального Директора Товариства;
присутшсть на Загальних зборах ос!б, як! не е акцюнерами або представниками
акцюнерш;
порядок проведення Загальних збор!в.
11.4. Якщо у будь-кого з акц!онер!в виникнуть заперечення з приводу присутност!
сторонн!х ос!б, остаточне р!шення з цього питания приймаеться Головою Загальних збор!в.
У раз! прийняття Головою Загальних збор!в рпнення про неможлив!сть початку робота
Загальних збор!в у присутност! стороншх ос!б, вони повинн! негайно залишити м1сце
проведення Загальних збор!в.
11.5. Загальн! збори тривають до завершения розгляду вс!х питань порядку денного та
доведения до в!дома акцюнерш шформацн про результата голосування та прийнят!
р!щення.
За неможливост! розглянути Bci питания, включен! до порядку денного, у ход! Загальних
збор!в може бути оголошено перерву до наступного дня. Рпнення про оголошення перерви
до наступного дня приймаеться простою бшышстю гояосхв акц!онер!в, яю зарееструвалися
для участ! в Загальних зборах та е власниками акцш, голосующих принайми! з одного
питания, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реестращя акцюнер!в (!х
представниюв) наступного дня не проводиться.

Кшьюсть rojiociB акц!онер!в, яю зарееструвалися для участ! в Загальних зборах,
визначаеться на пщстав1 даних реестраци першого дня.
Шсля перерви Загальш збори проводяться в тому самому м!сщ, що зазначене в
повщомленн! про проведення Загальних збор!в.
Кшьюсть перерв у ход! проведення Загальних збор!в не може перевищувати трьох.
Щеля закшчення роботи Загальних збор1в Голова Загальних збор!в оголошуе про i'x
закриття.
Х1.6» Голова Загальних збор!в посл!довно виносить на розгляд питання порядку денного
Загальних збор!в у тш послщовност!, в як!й вони nepenineH i в надшланому акц!онерам
порядку денному.
11.7. Розгляд питань порядку денного в!дбуваеться за наступним регламентом:
- основна допов!дь - не б!льше 10 (десяти) хвилин;
- сп!вдопов!дь - не бшыне 5 (п’яти) хвилин;
- виступи в дебатах - не бшыне 5 (гг яти) хвилин;
- в!дпов!д! назапитання - не бшыне 5 (п’яти) хвилин.
Жоден з учасниюв Загальних збор!в не мае права виступати без дозволу Голови Загальних
збор!в. Голова Загальних збор1в мае право перервати особу, яка шд час виступу не
дотримуеться зазначеного регламенту, та позбавити и слова.
11.8. Будь-який акц!онер мае право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних
збор!в в!дпов!дну письмову заяву. Заяви рееструються за часом ix надходження та
передаються Голов! Зат'альних збор!в. Зазначен! заяви приймаються до закшчення
обговорення в!дпов!дного питання порядку денного. Акщонер може в будь-який час
вщмовитися в!д виступу в дебатах. Акщонер може виступати ттьки з питання, яке
обговорюеться. Голова Загальних збор!в може прийняти р!шення про надання слова без
письмово! заяви в рамках часу, вщведеного регламентом.
11.9. Питания ставляться доповщачам та сп!вдопов!дачам в усн!й або письмовш форм!
(способом надання записок Голов! Загальних збор!в). Питання повинн! м!стити пр!звище,
!м’я, по батьков! (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кшьюсть голос!в, якими
особа голосуе з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульован!
коротко та чётко ! не мютити оцшки допов!д! (сшвдоповцц) або доповщача
(сп!вдопов!дача). Питання тим, хто виступае в дебатах, не ставляться.
Якщо, на думку Голови Загальних збор!в, надати вичерпну вщповщь на питання в!дразу не
вбачаеться можливим, або особа (представник), яка бере участь у зборах, вимагае
письмового роз’яснення, таке письмове роз’яснення повинне бути направлено особ! не
ш зтш е 10 дн!в пкля закриття Загальних збор!в. Письмове роз’яснення може бути надане
тшьки в раз! оформления питання вщповщно до абзацу першого цього пункту.
11.10. Пюля обговорення Голова Загальних збор!в послщовно ставить на голосування
проекти Bcix р!шень з питання порядку денного, що розглядаеться. Перед початком
голосування голова лшильно! KOMicii пояснюе акцюнерам порядок голосування.
Якщо прийняття р!шення може призвести до виникнення в акц!онер!в права вимагати
викупу Товариством власних акщй, Голова Загальних 36opiB, KpiM цього, повинен нагадати
акцюнерам шформащю про:
1) наявн!сть в них зазначеного права;
2) цшу, за якою вщбуватиметься викуп акцш;
3) порядок та строки викупу акцш.
11.11. Переривання процесу голосування забороняеться. Щц час голосування слово шкому
не надаеться.
11.12. Шдсумки голосування, що в!дбувалося п!д час проведення Загальних збор!в,
пщбиваються членами л!чияьно!‘ KOMicii ! оголошуються в!дразу nicnn ix шдбиття, але до
завершения Загальних збор!в. У раз!, якщо наступне р!шення пов'язане з попередшм,
Голова Загальних збор!в повинен оголосити перерву до оприлюднення результат!в
голосування з попереднього питання.

11.13. Одна голосуюча акщя надае акционеру один голос для вирхшення кожного з питань,
винесених на голосування на Загальних зборах, кр!м проведення кумулятивного
голосування.
Кумулятивне голосування застосовуеться гид час обрання члешв Наглядово! ради та
Рев1зшно1 KOMici! Товариства i полягае в тому, що загальна юлыасть голос!в акцюнера
йомножуеться на кшьюсть члешв органу Товариства, що обираються, а акционер мае право
в i/ша ги вс! шдраховаш таким чином голоси за одного кандидата або розподшити !х м!ж
кшькома кандидатами.
Т-Йраво голосу на Загальних зборах мають акцюнери - власники простих акцш Товариства,
ЯШ волод1ють акщями на дату складення перелшу акщонерхв, як! мають право на участь у
Загальних зборах.
Акцюнер не може бути позбавлений права голосу. Акцюнер не мае права голосу при
виршенш Загальними зборами питань щодо вчинеиня з ним правочину та щодо спору м!ж
ним i Товариством.
11.14. На Загальних зборах голосування проводиться з ycix питань порядку денного,
винесених на голосування безпосередньо шсля розгляду питания порядку денного.
11.15. Голосування з питань порядку денного Загальних зборгв проводиться виключно з
використанням бюлетешв для голосування.
Бюлетень для голосування повинен мютити:
1) повне найменування Товариства;
2) дату, час та м!сце проведення Загальних збор!в;
3) питания, винесеш на голосування, та проекти pimenb з них;
4) варханти голосування за кожний проект решения (написи «за», «проти», «утримався»);
5) застереження про те, що бюлетень мае бути тдписаний акщонером (представником
акционера) i в раз! вщсутност! такого п1дпису вважаеться недшсним;
6) зазначення юлькост! голос!в, що належать кожному акщонеру.
У раз! проведення голосування з питань обрання ос 16 до оргашв Товариства бюлетень для
голосування повинен м!стити прхзвище, 1м'я, по батьков! кандидата (кандидат!в).
Бюлетень для кумулятивного голосування повинен мютити:
1) повне найменування Товариства;
2) дату i час проведення Загальних збор!в;
3) перел1к кандидатов у члени органу
Товариства is зазначенням 1нформац1! про них
вщповщно до вимог, встановлених Нащональною ком!с1ею з цшних папер!в та фондового
ринку;
4) мюце для зазначення акщонером (представником акцюнера) кшькосп голос!в, яку вш
в!ддае за кожного кандидата;
5) застереження про те, що бюлетень мае бути тдписаний акщонером (представником
акцюнера) i в раз1 вщсутност! такого п!дпису вважаеться недшсним;
6) зазначення кшькост1 голосов, що належать кожному акщонеру.
11.16. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не
шзшше шж за 10 дшв до дати проведення Загальних збор!в, а в раз1 скликання
позачергових загальних збор!в на вимогу акц1онер1в у випадку, якщо Наглядова рада не
прийняла рш ення про скликання позачергових Загальних збор!в, - акцюнерами, яш цього
вимагають.
Акщонери мають право до проведення загальних збор!в ознайомитися з формою бюлетеня
Для голосування в порядку, визначеному Статутом для ознакомления з документами шд
час шдготовки до Загальних збор!в.
11.17. Бюлетень для голосування визнаеться недшсним у разц якщо вш в!др1зняеться в!д
офхцшно виготовленого Товариством зразка або на ньому вщсутнш шдпис акционера
(представника).

У раз! якщо бюлетень для голосування мхстить илька питань, винесених на голосування,
визнання його недшсним щодо одного питання е шдставою для визнання недшсним щодо
шших питань.
Бюлетеш для голосування, визнаш недшсними з шдстав, передбачених цим пунктом, не
враховуються п!д час пхдрахунку голо кв.
11.18* Рннення Загальних збор!в з питання, винесеного на голосування, приймаеться
простою бш ытстю голокв акц!онер!в, яю зарееструвалися для участ! у Загальних зборах
та е власниками голосуючих з цього питання акцш, кр!м випадюв, передбачених нижче.
Ршення Загальних збор!в з питань, передбачених пунктами 2.5.2 - 2.5.7 та 2.5.20 цього
Положения, приймаеться битый як трьома чвертями голос!в акцюнерхв вщ загальнох ix
юлькост!.
11.19. 3 кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно
бути прийняте одне чи юлька взаемопов'язаних ршень.
Р!шення з питань, пов'язаних is процедурою проведення Загальних зборхв, приймаються
Головою Загальних збор!в,
11.20. За шдсумками голосування складаеться протокол, що п1дписуеться вс1ма членами
лхчильнох ком!сЙ Товариства, як! брали участь у пхдрахунку голос1в.
У pa3i передача повноважень лхчильнох KOMicii депозитарию протокол про шдсумки
голосування пхдписуе представник депозитарйо.
Ршення Загальних зборхв Товариства вважаеться прийнятим з моменту складення
протоколу про шдсумки голосування.
Протокол про шдсумки голосування додаеться до протоколу Загальних зборхв.
У протокол! про шдсумки голосування зазначаеться:
1) повне найменування Товариства;
2) дата, час та м!сце проведення Загальних збор!в;
3) склад я!чильно1 KOMicii;
4) кшьюсть голос!в, вщдалих «за», «проти» та «утримався» щодо кожного проекту ршення
з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
5) кшьюсть голос!в, як! не буди враховаш у зв'язку i3 визнанням бюлетешв нед!йсними;
6) прийнят! Загальними зборами ршення.
11.21. Пщсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, п!д час яких проводилося
голосування. Шсля закриття Загальних збор!в шдсумки голосування доводяться до в!дома
oci6, включених до передку акц!онер!в, як! мають право на участь у Загальних зборах,
протягом 10 робочих дшв п!сля складання протоколу про пщсумки голосування, в порядку,
встановленому Статутом Товариства.
11.22. Ршення, прийнят! Загальними зборами, е обов’язковими для виконання акционерами
та посадовими особами Товариства.
12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
12.1. Х!д Загальних збор!в ! прийнят! ними ршення, включаючи п!дсумки голосування з
кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведения якого
забезпечуеться Секретарем (Секретар!атом) Загальних збор1в.
12.2. До протоколу Загальних збор!в Товариства заноситься вщомост! про:
1) дату, час i м!сце проведення Загальних збор!в;
2) дату складення перел!ку акц!онер!в, як! мають право на участь у Загальних зборах;
3) загальну кшьюсть oci6, включених до перелку акц!онер1в, як! мають право на участь у
Загальних зборах;
4) загальну кшьюсть голос!в акцхонер!в - власникхв голосуючих акцш товариства, як!
зарееструвалися для участ! у Загальних зборах (якщо певш акци е голосуючими не з ycix
питань порядку денного - зазначаеться кшьюсть голосуючих акцш з кожного питання);

5) кворум Загальних збор1в (якщо певш акци е голосуючими не з ycix питань порядку
денного - зазначаеться кворум Загальних збор1в з кожного питания);
6) головуючого та секретаря Загальних збор!в;
7) склад л1чильно1 KOMici'i;
8) порядок денний Загальних збор!в;
9) основн1 тези вистушв;
10) порядок голосування на Загальних зборах (вщкрите, бюлетенями тощо);
11) шдсумки голосування i3 зазначенням результате голосування з кожного питания
порядку денного загальних збор1в та р!шення, прийняН Загальними зборами.
12.3. Протокол Загальних збор1в складаеться протягом 10 дн1в з моменту закриття
Загальних збор1в та пщписуеться Головою i Секретарем Загальних збор1в
Протокол Загальних збор1в, тдписаний Головою та Секретарем Загальних збор1в,
шдшиваеться, скр1плюеться пщписом Генерального Директора Товариства.
12.4. Голова та Секретар Загальних збор1в несуть персональну вщповщальшсть за
достов1рн1сть в1домостей, що внесен! до протоколу, а також достов!ршсть змш та
доповнень до Статуту, внутршшх документе Товариства та змш i доповнень до них.
12.5. Konii' протоколу Загальних збор!в (виииски з нього) повинн! бути у будь-який час
надаш на вимогу будь-якого акц!онера в порядку, передбаченому Товариством.
12.6. Книга npoTOKonie збершаеться за м!сцезнаходженням Товариства. Вщповщальшсть за
збершання книги протокол!в покладаеться на Генерального Директора Товариства.
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