
Річна інформація емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВЕКС КАПIТАЛ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Приватне акціонерне товариство 

1.3. Місцезнаходження емітента 

м. Київ , Шевченкiвський, 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд.33/лiт.Н/, гру. неж. пр. №18 

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

21600862 

1.5. Міжміський код та телефон емітента 

(044) 590-54-54 

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 

А01 № 725159 

1.7. Дата державної реєстрації 

10.05.1994 

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації 

http://www.eavex.com.ua/ 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн.) 

Найменування показника 
Період 

звітний  попередній 

Усього активів 105751 131709 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 388 466 

Довгострокові фінансові інвестиції 17290 15642 

Запаси 2 8 

Сумарна дебіторська заборгованість 24305 33004 

Грошові кошти та їх еквіваленти 3957 3581 

Власний капітал 52607 80601 

Статутний капітал 10000 10000 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25147 2847 

Довгострокові зобов'язання 0 0 



Поточні зобов'язання 53144 51108 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0 

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна вартість   

у відсотках від статутного 
капіталу   

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом 
періоду    

Вартість чистих активів 52607 80601 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його 
засновників 

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб 
та його засновників. 
Інформація про органи управління емітента. 

1. Органами управлiння Товариства є:  
• Загальнi збори;  
• Наглядова рада;  
• Правлiння;  
• Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзор Товариства) (далi – Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор).  

2. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ є вищим органом Товариства.  
3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка 
скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi представник аудитора Товариства та посадовi 
особи Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями цього Товариства, представник органу, 
який вiдповiдно до Статуту представляє права та iнтереси трудового колективу.  
4. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, 
встановленому законодавством.  
5. На вимогу акцiонера Товариство або особа, яка веде облiк права власностi на акцiї товариства, 
зобов'язанi надати iнформацiю про включення його до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у Загальних зборах.  
6. Змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його 
складення можуть вноситися головою Правлiння.  
7. Обмеження права акцiонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.  
8. Акцiонери мають право брати участь та голосувати на Загальних зборах як особисто, так i через 
свого представника (представникiв), що дiє (дiють) на пiдставi довiреностi, посвiдченої в 
передбаченому законодавством порядку. Представником акцiонера - фiзичної чи юридичної особи 
на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
представником акцiонера - держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що 
здiйснює управлiння державним чи комунальним майном. Посадовi особи органiв Товариства та їх 
афiлiйованi особи не можуть бути представниками iнших акцiонерiв Товариства на Загальних 
зборах. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. 
Акцiонер має право до закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв зборiв/у будь-який 
момент вiдкликати чи замiнити свого представника, повiдомивши про це Правлiння. Надання 
довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих 
Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника, якщо акцiонер 
зареєструвався для участi у Загальних зборах.  



9. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.  
10. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори). Рiчнi Загальнi 
збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Усi iншi Загальнi збори, крiм 
рiчних, вважаються позачерговими.  
11. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо Загальнi збори 
проводяться з iнiцiативи акцiонерiв або Наглядової ради, документально пiдтвердженi витрати на 
їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв 
Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято 
рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.  
12. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:  

1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;  
2) внесення змiн до статуту Товариства;  
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;  
4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;  
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;  
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;  
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;  
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;  
9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю 

(Ревiзора), а також внесення змiн до них;  
10) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;  

11) затвердження рiчного звiту Товариства;  
12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства;  
13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй;  
14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;  
15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;  
16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;  
17) обрання голови та членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або 

трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради;  

18) прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради;  
19) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове 

припинення їх повноважень;  
20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);  
21) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених 

законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та 
строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення 
вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;  

22) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);  

23) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;  
24) обрання комiсiї з припинення Товариства;  
25) обрання голови та членiв Правлiння;  
26) припинення повноважень голови та членiв Правлiння;  
27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз 

Статутом або положенням про Загальнi збори.  
13. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, 
не можуть бути переданi iншим органам Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв 
Статутом i законодавством може бути вiднесено вирiшення й iнших питань.  
14. Письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок денний надсилається 



кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому 
законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разi скликання позачергових Загальних 
зборiв на вимогу акцiонерiв - акцiонерами, якi цього вимагають. Письмове повiдомлення про 
проведення Загальних зборiв та їх порядок денний надсилається акцiонерам персонально особою, 
яка скликає Загальнi збори, якщо iнше не передбачено законодавством, рекомендованим листом 
чи iншим способом вiдповiдно до законодавства або вручається пiд розпис, у строк не пiзнiше нiж 
за 30 днiв до дати їх проведення. Повiдомлення розсилає особа, яка скликає Загальнi збори, або 
особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства у разi скликання Загальних зборiв 
акцiонерами.  
15. У разi реєстрацiї акцiй па iм'я номiнального утримувача повiдомлення про проведення 
Загальних зборiв та порядок денний надсилається номiнальному утримувачу, який забезпечує 
персональне повiдомлення акцiонерiв, яких вiн обслуговує.  
16. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв має мiстити данi, передбаченi законом.  
17. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за 
мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 
вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi 
особи, а також мiжнароднi органiзацiї.  
18. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення 
Загальних зборiв Товариство повинно надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з 
документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, за 
мiсцезнаходженням Товариства у робочi днi, робочий час та в доступному мiсцi, а в день 
проведення Загальних зборiв - також у мiсцi їх проведення.  
19. Порядок денний Загальних зборiв попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разi 
скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, - акцiонерами, якi цього 
вимагають.  
20. Акцiонер до проведення зборiв за запитом має можливiсть у встановленому порядку 
ознайомитися з проектом (проектами) рiшення з питань порядку денного.  
21. Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборiв, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не 
може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв, не пiзнiше нiж за 20 днiв до проведення 
Загальних зборiв в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який її 
вносить, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або 
проекту рiшення, а також кiлькостi, типу та/або класу акцiй, що належать кандидату, який 
пропонується цим акцiонером до складу органiв Товариства.  
22. Наглядова рада, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв - 
акцiонери, якi цього вимагають, приймають рiшення про включення пропозицiй до порядку 
денного не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати проведення Загальних зборiв.  
23. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих 
акцiй, пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборiв. У такому разi 
рiшення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а 
пропозицiя вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням 
встановлених цим Статутом i законом вимог.  
24. Товариство не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв повинно повiдомити 
акцiонерiв персонально пiд розпис або рекомендованим листом чи iншим способом вiдповiдно до 
законодавства про змiни у порядку денному.  
25. Голова Правлiння, а за його вiдсутностi – перший заступник голови Правлiння чи iнший член 
Правлiння, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, i головує на 
Загальних зборах.  
26. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi 
мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, 
iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) 
проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається Наглядовою радою, а в разi скликання 
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, - акцiонерами, якi цього вимагають. 



Акцiонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Перелiк 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, додається до протоколу загальних 
зборiв.  
27. Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент 
закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. Загальнi збори мають кворум за 
умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв 
голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з 
питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм проведення кумулятивного 
голосування.  
28. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери - власники простих акцiй Товариства. У 
випадку випуску Товариством привiлейованих акцiй їх власники мають право голосу у випадках, 
передбачених законодавством. На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань 
порядку денного, винесених на голосування. Голоси пiдраховуються разом за всiма голосуючими з 
цього питання акцiями.  
29. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, коли законодавством встановлено iнше.  
30. Рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пп. 2 - 7 та 21 п. 8.12 Статуту, а також у 
випадках, передбачених законодавством, - з питання, передбаченого пп. 10 п. 8.12 Статуту, 
приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi.  
31. У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про 
оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi в Загальних зборах.  
32. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з 
використанням бюлетенiв для голосування. Роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку 
голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних 
зборах, надає лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами.  
33. За пiдсумками голосування складається протокол, що пiдписується всiма членами лiчильної 
комiсiї Товариства, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. Рiшення Загальних зборiв вважається 
прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Пiсля закриття Загальних 
зборiв пiдсумки голосування доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв 
персонально пiд розпис або рекомендованим листом, або у iнший спосiб, встановлений 
законодавством.  
34. Протокол Загальних Зборiв складається протягом 10 днiв з моменту закриття Загальних зборiв 
та пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв.  
35. Позачерговi Загальнi збори скликаються Наглядовою радою:  

1) з власної iнiцiативи;  
2) на вимогу Правлiння - в разi порушення провадження про визнання товариства банкрутом 

або необхiдностi вчинення значного правочину;  
3) на вимогу Ревiзiйної Комiсiї (Ревiзора);  
4) на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i 

бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства;  
5) в iнших випадках, встановлених законом або цим Статутом.  

36. Вимога про скликання позачергових Загальних зборiв подається в письмовiй формi до 
Правлiння на адресу за мiсцезнаходженням Товариства вiдповiдно до законодавства.  
37. Наглядова рада приймає рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв або про 
вiдмову в такому скликаннi протягом 10 днiв з моменту отримання вимоги про їх скликання. 
Рiшення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборiв або мотивоване рiшення 
про вiдмову у скликаннi надається вiдповiдному органу управлiння Товариства або акцiонерам, якi 
вимагають їх скликання, не пiзнiше нiж за три днi з моменту його прийняття.  
38. Позачерговi Загальнi збори мають бути проведенi протягом 30 днiв з дати подання вимоги про 
їх скликання.  
39. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рiшення про 



скликання позачергових Загальних зборiв з письмовим повiдомленням акцiонерiв про проведення 
позачергових Загальних зборiв та порядок денний вiдповiдно до цього Закону не пiзнiше нiж за 15 
днiв до дати їх проведення з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку 
денного. У такому разi за вiдсутностi кворуму позачергових Загальних зборiв повторнi Загальнi 
збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рiшення, зазначене в цьому пунктi, якщо 
порядок денний позачергових Загальних зборiв включає питання про обрання членiв наглядової 
ради.  
40. У разi скликання Загальних зборiв акцiонерами повiдомлення про це та iншi матерiали 
розсилаються всiм акцiонерам Товариства особою, яка веде облiк прав власностi на акцiї 
Товариства.  
41. У разi якщо Товариство складається з однiєї особи, до такого товариства не застосовуються 
положення Статуту i закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборiв Товариства. 
Повноваження Загальних зборiв, передбаченi Статутом, а також внутрiшнiми документами 
Товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до 
компетенцiї Загальних зборiв, оформляється ним письмово (у формi наказу) та засвiдчується 
печаткою Товариства або нотарiально. Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї (в разi їх створення) здiйснюється без застосування кумулятивного голосування.  
42. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, допускається прийняття рiшення методом 
опитування у випадку, якщо кiлькiсть акцiонерiв не перевищує 25 осiб. Рiшення вважається 
прийнятим у разi, якщо за нього проголосували всi акцiонери - власники голосуючих акцiй.  
43. У Товариствi створюється НАГЛЯДОВА РАДА. Наглядова рада є органом, що здiйснює 
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом i 
положенням про Наглядову раду, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.  
44. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається 
законодавством, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з 
членом Наглядової ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується Головою Правлiння чи 
iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних 
зборiв. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.  
45. Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не 
може передавати свої повноваження iншiй особi.  
46. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства, якщо 
iнше не передбачено договорами з ними. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори 
за затвердженим зборами кошторисом.  
47. У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, 
положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, 
прийнятими Загальними зборами.  
48. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, 
Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  
49. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, затвердження яких не вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв;  

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 
акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;  
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння;  
9) затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення 

розмiру їх винагороди;  



10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;  

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;  
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у Загальних зборах 
вiдповiдно до закону;  

16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  

17) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi) та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

20) прийняття рiшення про обрання депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання 
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону;  

22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом або Статутом.  
50. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть 
вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 
встановлених законом. Компетенцiя Наглядової ради може змiнюватися в результатi внесення 
змiн до цього Статуту чи положення про Наглядову раду або вiдповiдно до законодавства.  
51. Повноваження щодо прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого вiдповiдно до 
законодавства є заiнтересованiсть, можуть бути переданi Наглядовою радою Правлiнню 
Товариства. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до 
iнформацiї в межах, передбачених Законом та Статутом.  
52. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 
Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi 
представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори 
товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими 
володiє акцiонер.  
53. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання (затвердження) рiшенням 
Загальних зборiв.  
54. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Обраними 
до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами у межах кiлькiсного складу Наглядової ради, що 
встановлюється Загальними Зборами.  
55. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, 
Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти 
членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного 
голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.  
56. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. Головою Наглядової ради є обраною 
особа, яка набрала найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими особами, за яких 
було вiддано найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв у межах визначеного кiлькiсного складу 



Наглядової ради.  
57. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 
них, якщо засiдання не було скликано за iнiцiативою члена Наглядової ради або якщо iнший член 
Наглядової ради головує на засiданнi у зв’язку з вiдсутнiстю голови Наглядової ради. Голова 
Наглядової ради здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про 
Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його 
повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено 
цим Статутом або положенням про Наглядову раду.  
58. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу 
члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної 
комiсiї, Правлiння чи його члена, при цьому такi особи беруть участь у засiданнi Наглядової ради. 
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання 
беруть участь члени Правлiння та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому 
положенням про Наглядову раду. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом 
дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого 
трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.  
59. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на 
квартал. Статут або положення про Наглядову раду може передбачати порядок прийняття 
Наглядовою радою рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування).  
60. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її 
складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова 
Наглядової ради має право вирiшального голосу у випадку рiвного розподiлу голосiв. Рiшення 
Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть 
участь у засiданнi та мають право голосу, крiм випадкiв, встановлених цим Статутом або 
положенням про Наглядову раду.  
61. Наглядова рада у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. 
Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або 
iнвесторами.  
62. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 
Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження 
члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках, 
встановлених законом.  
63. У разi якщо обрання членiв Наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного 
голосування, рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може 
прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.  
64. ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною 
дiяльнiстю.  
65. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї 
Загальних Зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Загальнi збори та Наглядова 
рада можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень Правлiнню.  
66. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. 
Правлiння дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених законодавством України, Статутом та 
положенням про Правлiння.  
67. Правлiння створюється (обирається, призначається) у кiлькостi не менш, нiж 2 осiб.  
68. До складу Правлiння входять, залежно вiд його кiлькiсного складу, встановленого цим 
Статутом:  

• голова Правлiння;  
• перший заступник голови Правлiння;  
• заступник голови Правлiння;  
• члени Правлiння.  

69. Порядок формування Правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння 
встановлюються законом, Статутом i положенням про Правлiння.  
70. Персональне призначення та звiльнення вiд виконання обов’язкiв членiв Правлiння 



здiйснюється Загальними зборами у вiдповiдностi з дiючим законодавством, Статутом Товариства 
i внутрiшнiми положеннями Товариства.  
71. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом 
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).  
72. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються законодавством, Статутом або положенням 
про правлiння, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд 
iменi Товариства трудовий договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами або 
Наглядовою радою.  
73. Голова Правлiння обирається Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом або 
положенням про Правлiння.  
74. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина його 
складу. На засiданнi Правлiння кожний член Правлiння має один голос. Голова Правлiння має 
право вирiшального голосу у випадку рiвного розподiлу голосiв. Рiшення Правлiння приймається 
простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, 
крiм випадкiв, встановлених цим Статутом або положенням про Правлiння.  
75. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних 
зборiв та Наглядової ради. В межах, визначених цим Статутом i положенням про Правлiння, 
рiшення з питань, що належать до компетенцiї Правлiння, можуть прийматися головою Правлiння. 
Компетенцiя Правлiння може змiнюватися в результатi внесення змiн до цього Статуту чи 
положення про Правлiння або вiдповiдно до законодавства.  
76. До повноважень Правлiння належать питання:  

1) здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;  
2) розробка проектiв Плану розвитку Товариства i Бюджету Товариства на рiк;  
3) подання на затвердження Загальними Зборами рiчного звiту Правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  
4) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  
5) звернення вимоги (пропозицiї) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних 

зборiв в разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi 
вчинення значного правочину;  

6) письмове повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi 
заставою, гарантiєю чи порукою, про прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу 
Товариства протягом 30 днiв пiсля його прийняття;  

7) вимога скликання Наглядової ради;  
8) iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 

порядку, передбаченому законом, Статутом та документами Товариства;  
9) органiзацiя господарської, фiнансово-економiчної роботи, облiку та звiтностi, ведення 

грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, всiх 
його структурних пiдроздiлiв;  

10) органiзацiя розробки змiн та доповнень до статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  
11) органiзацiя пiдготовки, скликання та проведення чергових Загальних зборiв;  
12) пiдготовка проектiв статутiв (Положень) дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства;  
13) планування дiяльностi фiлiй, представництв Товариства, органiзацiя їх роботи та контроль 

виконання планiв та завдань;  
14) складання пропозицiї по розподiлу прибутку, визначення перелiку та розмiрiв вiдрахувань 

до фондiв Товариства, розмiру та форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд загальних 
зборiв Товариства;  

15) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю чи є 
конфiденцiйними, порядок їх захисту та доступу до них;  

16) пiдготовка i розгляд матерiалiв та пропозицiй по всiх питаннях, якi виносяться на розгляд 
Загальних зборiв;  

17) визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв 



Товариства;  
18) затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором), 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором), якщо рiшення з цих питань не було прийнято Загальними 
зборами;  

19) здiйснення iнших функцiй, вiднесених Загальними зборами та Наглядовою радою до 
повноважень Правлiння або визначених законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми 
положеннями Товариства.  
77. Призначення голови та членiв Правлiння здiйснюється у вiдповiдностi з дiючим 
законодавством та Статутом з правом повторного призначення.  
78. Голова Правлiння має наступнi повноваження: - органiзовувати належну дiяльнiсть Правлiння 
вiдповiдно до законодавства, Статуту та положення про Правлiння; - скликати засiдання 
Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та голосувати на них; - розподiляти обов’язки мiж 
членами Правлiння; - забезпечувати ведення протоколiв засiдань Правлiння.  
79. У разi неможливостi виконання головою Правлiння своїх повноважень (в тому числi, на перiод 
вiдсутностi голови Правлiння у зв’язку iз вiдпусткою, вiдрядженням або тимчасовою 
непрацездатнiстю), перший заступник голови Правлiння, а в разi його вiдсутностi –заступник 
голови Правлiння чи iнший член Правлiння або iнша особа на пiдставi наказу голови Правлiння, з 
урахуванням обмежень, встановлених Статутом та положенням про Правлiння, має право 
одноособово здiйснювати повноваження голови Правлiння, передбаченi Статутом та положенням 
про Правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, 
передбаченому Цивiльним кодексом України.  
80. Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння 
має наступнi повноваження:  

- здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Товариством, здiйснювати розпорядження 
грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом 
та/або положенням про Правлiння;  

- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi 
представляти Товариство та його iнтереси у вiдносинах з будь-якими особами, органами 
державної влади та органами мiсцевого самоврядування;  

- оформлювати, пiдписувати та видавати довiреностi на виконання окремих повноважень чи 
ряду повноважень вiд iменi та/чи на користь Товариства;  

- вести переговори та вчиняти вiд iменi Товариства в порядку, передбаченому Статутом, та 
внутрiшнiми положеннями Товариства, правочини, що не забороненi законодавством України (у 
тому числi, зовнiшньоекономiчнi);  

- приймати рiшення про звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi 
посадових осiб та працiвникiв Товариства, пiдписувати правовстановлюючi документи 
Товариства;  

- забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  
- пiдписувати усi документи Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, 

положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми положеннями та документами Товариства;  
- укладати трудовi договори з працiвниками Товариства; вiд iменi Товариства пiдписувати 

колективний договiр, приймати та звiльняти працiвникiв Товариства з роботи згiдно чинного 
законодавства та умов трудових договорiв (колективного договору);  

- планувати, органiзовувати, контролювати та керувати роботою трудового колективу 
Товариства;  

- передавати свої повноваження iншим членам Правлiння, в порядку передбаченому Статутом 
та положенням про Правлiння;  

- виступати iз звiтом Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства про 
виконання Бюджету та Плану розвитку Товариства за рiк на чергових Загальних зборах;  

- органiзовувати матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства;  
- органiзовувати документообiг, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;  
- здiйснювати оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства;  



- налагоджувати юридичне, фiнансове, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi 
Товариства;  

- органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання та 
управлiння, створювати органiзацiйнi та економiчнi умови для творчої працi працiвникiв 
Товариства;  

- вiдповiдати за зберiгання документiв Товариства в межах, встановлених законодавством та 
документами Товариства;  

- визначати та затверджувати межi компетенцiї та функцiй структурних пiдроздiлiв (управлiнь, 
департаментiв, вiддiлiв, тощо) Товариства i їх посадових осiб в межах повноважень, встановлених 
Статутом та положенням про Правлiння;  

- затверджувати i пiдписувати штатний розклад, правила внутрiшнього трудового розпорядку, 
посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, документи щодо господарської 
дiяльностi;  

- вiдкривати поточнi рахунки в банках;  
- затверджувати положення про вiддiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї членiв 

Правлiння, iнших працiвникiв, здiйснювати постiйне керiвництво та контроль за їх дiяльнiстю;  
- погоджувати господарськi угоди, якi укладаються керiвництвом вiдокремлених пiдроздiлiв, на 

суми, що перевищують встановленi їхнiми положеннями повноваження керiвництва;  
- надавати письмовий дозвiл керiвництву вiдокремленого пiдроздiлу на придбання або 

вiдчуження майна (основних фондiв);  
- пропонувати кандидатури членiв правлiння;  
- визначати другу особу для пiдписання зовнiшньоекономiчного контракту вiд iменi 

Товариства;  
- укладати трудовi договори з членами Правлiння, якщо iнше не встановлено Наглядовою 

радою;  
- самостiйно укладати господарськi договори, контракти, угоди в рамках дiяльностi 

Товариства, договори про вiдчуження або придбання основних засобiв, нерухомого майна, 
договори кредиту або застави майна Товариства;  

- самостiйно приймати рiшення щодо умов i укладати договори щодо надання позики 
Товариством, отримання кредитiв та позик Товариством;  

- самостiйно приймати рiшення, визначати умови i укладати договори про передачу майна 
Товариства в оренду чи отримання майна в оренду;  

- спрямовувати працiвникiв у вiдрядження;  
- заохочувати спiвробiтникiв Товариства i застосовувати до них стягнення;  
- приймати рiшення про призначення та звiльнення директора та головного бухгалтера 

дочiрнього пiдприємства, вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї, представництва) Товариства;  
- приймати рiшення про пред’явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;  
- вести справи у всiх органах державної влади i управлiння, представляти Товариство у всiх 

судових установах зi всiма правами, наданими законом позивачевi, вiдповiдачу i третiй особi, в 
тому числi, з правом врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, визнання чи вiдмови 
повнiстю або частково вiд позовних вимог;  

- одержувати для Товариства майно, грошi готiвкою i за перерахуванням, в тому числi, в 
iноземнiй валютi з дотриманням вiдповiдного законодавства;  

- одержувати кореспонденцiю i посилки, що адресуються Товариству по поштi, телефону, 
факсу, телетайпу i т.п. лiнiях зв'язку; подавати вiд iменi Товариства рiзного роду заяви, скарги, 
протести, розписуватися за них;  

- виконувати iншi обов'язки з органiзацiї дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до дiючого 
законодавства, Статуту Товариства, положення про Правлiння. Iнший член Правлiння в порядку, 
визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями.  
81. Голова Правлiння видає розпорядження та накази, якi є обов’язковими до виконання всiма 
працiвниками Товариства.  
82. Члени Правлiння Товариства зобов’язанi:  

- дотримуватись вимог чинного законодавства, Статуту, рiшень Загальних зборiв та Наглядової 



ради, положення про Правлiння та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  
- бути присутнiми на засiданнях Правлiння;  
- виконувати персональнi доручення, покладенi на них головою Правлiння;  
- брати участь на вимогу Наглядової ради у її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку 

денного засiдання.  
83. Будь-якi рiшення Правлiння приймаються винятково на його засiданнях, якi можуть також 
проводитися у формi опитування. Правлiння проводить черговi та позачерговi засiдання. Черговi 
засiдання Правлiння проводяться не рiдше одного разу на квартал. Порядок скликання, 
проведення засiдань та прийняття рiшень Правлiння регулюється положенням про Правлiння.  
84. Повноваження голови Правлiння, першого заступника голови Правлiння, заступника голови 
Правлiння чи члена Правлiння припиняються за рiшенням Загальних зборiв. Наглядова рада може 
прийняти рiшення про вiдсторонення голови Правлiння та обрати особу, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження голови Правлiння до призначення iншого голови Правлiння 
Загальними зборами лише за умови, що за це проголосували усi обранi члени Наглядової ради 
одноголосно.  
85. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 
обирають РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ (РЕВIЗОРА).  
86. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну 
дiєздатнiсть.  
87. Додатковi вимоги щодо обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), кiлькiсного складу комiсiї, 
порядку її дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених законом, визначаються цим 
Статутом, положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) або рiшенням Загальних зборiв.  
88. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї (ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних 
Загальних зборiв, якщо цим Статутом, або положенням про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора), або 
рiшенням Загальних зборiв не передбачено iнший строк повноважень, але не бiльше нiж на п'ять 
рокiв. 
89. Рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) приймається 
Загальними зборами.  
90. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законодавством, 
Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), а також договором, що укладається з 
кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).  
91. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв 
та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають 
право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного 
з правом дорадчого голосу.  
92. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 
Правлiння у випадках, передбачених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
93. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Статутом, положенням 
про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) або рiшенням Загальних зборiв. Правлiння забезпечує членам 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або 
положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).  
94. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  
95. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться у порядку, 
встановленому законодавством i внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Інформація про посадових осіб емітента. 



Інформація про засновників емітента. 

4. Інформація про цінні папери емітента 
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, 
тип, кількість, їх розміщення і лістинг).  
Акції: 
Дата реєстрації випуску - 20.09.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 794/1/10, орган, 
що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA 
4000090732, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - 
Бездокументарні іменні, номінальна вартість - 0.5 грн., кількість - 20000000 шт., загальна 
номінальна вартість - 10000000 грн., частка у статутному капіталі 100 % 
 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України 

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде облік прав 
власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення 
про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та 
причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного 
договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.  

6. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) 

Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у 
разі їх непроведення вказуються причини. 
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, 
емітент має розкрити причини.  
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 31.08.2012 

Кворум 
зборів** 78.81 

Опис 

Порядок денний 1. Обрання Голови та Секретаря зборiв, встановлення кiлькiсного складу i обрання 
Лiчильної комiсiї, визначення способу голосування та порядку пiдрахунку голосiв на Зборах та 
затвердження регламенту Зборiв. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 3. 
Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк. 4. Прийняття рiшення 
про виплату рiчних дивiдендiв та затвердження їх розмiру. 5. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння Товариства за 2011 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2011 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. 9. Прийняття рiшення про обрання Ревiзiйної 
комiсiї (ревiзора) Товариства. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв 
Наглядової ради Товариства. 11. Прийняття рiшення про обрання голови та членiв Наглядової ради 
Товариства, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
Ради Товариства. 12. Прийняття рiшення щодо внесення змiн до статуту i внутрiшнiх документiв 
Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком», надання повноважень щодо вчинення дiй у зв’язку зi змiнами до 
статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком». 13. Прийняття рiшення про 
припинення Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» шляхом лiквiдацiї, призначення лiквiдацiйної 



комiсiї. Скликання загальних зборiв здiйснено вiдповiдно до вимог ст. 35 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та Статуту Товариства, пропозицiй вiд акцiонерiв до порядку денного 
загальних зборiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: ПЕРШЕ ПИТАННЯ: 
Прийняти рiшення про обрання: Головою зборiв Яковенка Юрiя Борисовича, Секретарем зборiв – 
Щербак Iрину Володимирiвну, про встановлення кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї – двi особи i 
обрання Лiчильної комiсiї у складi голови Лiчильної комiсiї Коровицького Павла Михайловича, 
секретаря комiсiї – Мiркевич Iрини Степанiвни, про визначення способу голосування та порядку 
пiдрахунку голосiв на Зборах та затвердження регламенту Зборiв: голосування по питаннях на зборах 
акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя – один голос, крiм випадкiв, передбачених законом 
i статутом Товариства, в яких голосування проводиться за принципом "загальна кiлькiсть голосiв - це 
кiлькiсть належних акцiонеру голосуючих акцiй, помножена на кiлькiсть членiв органу Товариства, 
що обирається"; форма голосування по всiх питання порядку денного вiдкрита. Регламент ведення 
зборiв: по всiх питаннях доповiдачам та виступаючим термiн доповiдей не обмежувати. У виступах – 
до 5 хв. Пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi, з повiдомленням прiзвища, 
iм’я та по-батьковi (найменування) акцiонера (представника акцiонера). ДРУГЕ ПИТАННЯ: 
Прийняти рiшення про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. ТРЕТЄ ПИТАННЯ: 
Вирiшили: Прийняти рiшення про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 
2011 рiк: не розподiляти прибуток i збитки Товариства за 2011 рiк. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: 
Вирiшили: Прийняти рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та затвердження їх розмiру: рiчнi 
дивiденди за 2011 рiк не виплачувати. П’ЯТЕ ПИТАННЯ: Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння 
Товариства за 2011 рiк. ШОСТЕ ПИТАННЯ: Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства 
за 2011 рiк. СЬОМЕ ПИТАННЯ: Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства 
за 2011 рiк. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ: Вирiшили: Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства Трейтьяк Н. А. на пiдставi заяви Трейтьяк Н.А. про 
припинення її повноважень Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за власним бажанням. ДЕВ’ЯТЕ 
ПИТАННЯ: Вирiшили: Прийняти рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства у 
складi однiєї особи Матешка Артема Анатолiйовича за його згодою строком на 3 роки. ДЕСЯТЕ 
ПИТАННЯ: Вирiшили: Прийняти рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової 
ради Товариства: не припиняти повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: Вирiшили: Прийняти рiшення про обрання голови та членiв Наглядової 
ради Товариства, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
Ради Товариства: не обирати нових голову та членiв Наглядової ради Товариства. ДВАНАДЦЯТЕ 
ПИТАННЯ: Вирiшили: Прийняти рiшення про внесення змiн до статуту i внутрiшнiх документiв 
Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» шляхом затвердження їх у новiй редакцiї, надання повноважень 
Директору Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» Яковенку Юрiю Борисовичу щодо вчинення дiй у 
зв’язку зi змiнами до статуту i внутрiшнiх документiв Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком». 
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: Вирiшили: Прийняти рiшення про припинення Дочiрнього 
Пiдприємства «Сiнком» шляхом лiквiдацiї пiсля внесення змiн до статуту i внутрiшнiх документiв 
Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком», про призначення лiквiдацiйної комiсiї: надати повноваження 
Директору Дочiрнього Пiдприємства «Сiнком» Яковенку Юрiю Борисовичу здiйснювати функцiї 
лiквiдацiйної комiсiї. 

 
7. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що 
передував звітньому 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, 
грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 



Дата виплати дивідендів 29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 

Опис  
8. Інформація щодо аудиторського висновку 

Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську 
перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).  

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної 
інформації в мережі Інтернет. 
Повний текст рычної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 29.04.2013, 
річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується http://www.eavex.com.ua/, 29.04.2013 

10. Підпис 
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством.  

10.2. Голова 
правлiння       Яковенко Юрiй Борисович 

    (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2013 

(дата) 
 


