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з.{rАльнI положЕння

1. 1. Чинне положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА KOMITAHUI (ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО), надалi за текстом
<Положення>, розроблено на пiдставi Статугу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(ЕНЕРГОПОСТАЧАJЪНА КОМПАНUI кЖИТОМИРОБJIЕНЕРГО) (надалi за текстом
Товариство), згiдно норм дiючого законодавства УкраiЪи, зокрема Щивiльного та Господарського
кодексiв Украiни, Закону УкраiЪи кПро акцiонернi товариства).

1,2. I-{e ПОлОження регламентуе порядок скJIикання, проведення, компетенцiю, порядок прийняття
Рiшень, повноваження та iншi питання органiзацiТ дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.

2. ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ДШЛЬНОСТI ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

2.|, Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi по тексту - кЗагальнi збори акцiонерiв>, <Загальнi
збори>, кзбори>) с вищим органом управлiння Товариства, якi скликаються щороку (рiчнi Загальнi
ЗбОРИ), Не ПiЗнiше 30 квiтня наступного за звiтним року, а також можуть бути скликанi позачерговi
ЗаГаЛЬнi Збори акцiонерiв при HacTaHHi обставин, передбачених законодавством Украihи, Статутом
ТОваРиСтва та цим Положенням (далi по тексту - позачерговi Загальнi збори).

2.2. Загальнi збори проводяться на територiТ УкраiЪи, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням
ТОВаРИСтва, KpiM випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсоткiв акцiй Товариства
НаЛеЖаТЬ iнОЗемцям, особам без громадянства, iноземним юридичним особам, а також мiжнародним
органiзацimл.

2.з. !о порядку денного рiчних Загмьних зборiв обов'язково мають бути включенi наступнi питання:О З8ТВеРДЖеННЯ Звiтiв про результати дiяльностi Товариства за попереднiй календарний piK;
о розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
. роЗГЛЯд звiтiв НаглядовоТ ради, Правлiння Товариства, Ревiзiйноi KoMiciT та прийняття рiшення

за результатами такого розгляду;. ПРИЙНЯТТя Рiшення про припинення повнов€Dкень членiв НаглядовоТ ради;. ОбРаННЯ ЧЛенiв НаглядовоТ ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
ДОГОВОРiВ (KoHTpaKTiB), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру ix винагороди, обрання
ОСОбИ, ЯКа упОвноважуеться на пiдписання договорiв з членами НаглядовоТ ради.

2.4, Прийняття рiшень про скликання Загальних зборiв, визначення часу, мiсця Тх проведення,
фОРМУВаННЯ Та ЗаТвердження проекту порядку денного та порядку денного нzIJIежить до компетенцiТ
НаглядовоТ ради.

2.5. ПИСЬМОВе пОвiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства та проект порядку денного
НаДСИЛаеТЬСя кожному акцiонеру, зазначеному у перелiку акцiонерiв, складеному в порядку,
ВСТаНОвленому законодавством про депозитарну систему Украihи, на дату, визначену Наглядовою
РаДОЮ, а У випадках, передбачених чинним законодавством Украiни, на доту, визначену
акцiОнерами, якi вимагають проведення позачергових Загальних зборiв. ,Щата складання перелiку
аКцiОнеРiв не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв i не може
бУТИ ВСТанОвленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення Загальних зборiв.

2.6. Письмове повiдомлеНня про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного,адсилЬст"с"
акцiонерам персонt}льно, в письмовiй формi шляхом вiдправлення простих поштових повiдомлень,
не пiзнiше нiж за З0 днiв до дати ix проведення.

2.7. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного додатково надсилаеться
фондовiй бiржi, на якiй Товариство пройшло процедуру лiстингу.

2.8, ПиСьмОве повiдомлення про проведення Загальних зборiв розсилас Наглядова рада (особа,
ВиЗначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облiк прав власностi на акцiТ Товариств4 у разi
скликання Загальних зборiв акцiонерами.

2.9, Повiдомлення про проведення Загальних зборiв мае мiстити TaKi данi:
1) повне найменування та мiсцезнаходження Товариства;



2) джа, час та мiсце (iз зЕIзначенням номера кiмнати, офiсу або залу, куди мають прибути акцiонери)
проведення Загальних зборiв;
3) час початку i закiнчення реестрацii акцiонерiв для yracTi у Загальних зборах;
4) дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах;
5) перелiк питань, разом з проектом рiшень (KpiM кумулятивного голосування) щоло кожного з
питань, включених до проекту порядку денного;
6) адресу власного веб-сайту, на якому розмiщена iнформацiя з проектом рiшень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного;
7) порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час
пiдготовки до Загальних зборiв.

2.10. Товариство не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв публiкус в офiцiйному
друкованому виданнi НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомлення про
проведення Загальних зборiв (KpiM проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного).

2.1l. Товариство не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв розмiщус на власному
веб-сайтi в мережi IHTepHeT iнформацiю, передбачену 11.2.9 цього Положення.

2,12. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати Тх проведення
Товариство забезпечуе можливiсть ознайомлення акцiонерiв 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 Micui ix
проведення.
Конкретно визначене мiсце для ознайомлення та посадова особа Товариства, вiдповiдальна за
порядок ознаЙомлення акцiонерiв з документами, вкtIзуються у повiдомленнi про проведення
Загальних зборiв.

2.13. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не мае
ПРаВа внОСити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони маJIи можливiсть
ОЗнаЙомитися, KpiM змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денного чи у
Зв'яЗку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4
днi до дати проведення Загальних зборiв.

2.14. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборiв затверджуеться Наглядовою радою
ТОвариства, а в разi скJIикання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених чинним законодавством Украiни та Статутом Товариства, - акцiонерами, якi цього
вимагають.

2.15. КОжний акцiонер мае право внести пропозицiТ щодо питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборiв, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не
може перевищувати кiлькiсного скJIаду кожного з органiв.

2.16. ПропозицiТ вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо
кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 днiв до дати проведення Загальних
зборiв. При цьому датою внесення вв€Dкасться дата отримання Товариством вiдповiдноi пропозицiТ.
Пропозицiя акцiонера до проекту порядку денного Загальних зборiв подаеться в письмовiй формi iз
з€вначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який ii вносить, кiлькостi, типу таlабо класу
нЕuIежних йому акцiй, змiсту пропозицiТ до питання таlабо проекту рiшення, а також кiлькостi, типу
таlабо класу акцiЙ, що нЕlJIежать кандидату, який пропонусться цим акцiонером до складу органiв
Товариства. ПропозицiТ щодо кандидатiв у члени НаглядовоТ ради Товариства мають мiстити
iнформацiю про те, чи е запропонований кандидат представником акцiонера (акцiонерiв), або про те,
що кандидат пропонуоться на посаду члена НаглядовоТ ради - нез€lлежного директора.

2.|'7. Наглядова рада, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимоry акцiонерiв, - акцiонери,
якi цього вимагають, приЙмають рiшення про включення пропозицiй до проекту порядку денного та
затверджують порядок денний не пiзнiше нiж за l5 днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо
кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 днi до дати проведення Загальних
зборiв.



2.2l. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного
пропозицiЙ акцiонерiв (акцiонера), яким наJIежить менше 5 вiдсоткiв

1.18. ПроПозицii акцiонерiВ (акцiонера), якi сукупНо с власниКами 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй,
пiдлягаютЬ обов'язковОму включенню дО проектУ порядку денного. У такому разi рiшення
НаглядовоТ ради прО вкJIюченнЯ питання до проекту порядку денного не вимагасться, а пропозицiя
вважаеться включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог,
встановлених чинним законодавством Украihи.

].l9. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань
та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Товариство не мае права вносити змiни до
запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень.

].]0. РiшеНня прО вiдмовУ у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства
пропозицiй акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно с власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй,
пtоже буги прийнято тiльки у разi:- недотримання акцiонерами строку внесення пропозицiй, встановленого чинним

законодавством Украiни;
- неповноти даних пропозицiй до проекту порядку денного, якi передбачено чинним

законодавством УкраiЪи.
Загальних зборiв Товариства
акцiй, може бути прийнято у

разl:
- неповНоти даниХ iнформацil, визначеноТ у пропозицiях

вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи;
- порушення стратегlчного плану та основних напрямiв розвитку Товариства;- з пiдстав визначених Статутом Товариствата цим Положенням.

2.22. Мотивоване рitпення про вiдмову у включеннi пропозицii акцiонера до проекту порядку денного
ЗагальниХ зборiв надсилаеться Наглядовою радою протягом трьох дri" з мойенту йо.о npriro-".

2.2з, У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зоорiв Товариство не пiзнiше нiж за l0
днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляс акцiонЪрiв про змiни у проектi порядку
денногО ЗагальниХ зборiВ шJUIхоМ публiкацii повiдомлення в офiцiЙному друпоuirому оргЪнi, в
якомУ було опубЛiкованО повiдомлеНня прО скликання Загальних зборiв, та-розмiщус вiдповiдну
iнформацiЮ про змiни в проектi порядку денного на веб-сайтi Товариства в мережi tHreiHer.

2.24. Про змiни У проектi порядкУ денного також повiдомляеr"с" бо"дова бiржа (бiржi), на якiй
Товариство пройшло процедуру лiстингу.

2.25. Оскарження акцiонером рiшення Товариства про вiдмову у включеннi його пропозицiт до проекту
порядкУ денногО до судУ не зупиняС проведення Загальних зборiв.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЪНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ

з.1. Право участi у Загальних зборах н€IJIежить особам, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають
право на таку участь, або ix представникам. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на yr{acTb у
ЗагальниХ зборах, склада€тьсЯ станоМ на 24 годиНу за 3 робоЧих днi до дня проведення таких Зборiв
у порядку, встановлеНому законОдавством про депозитарну систему УкраiЪи. Вносити змiни до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальниi зборах акцiонерiв, пiсля його складення
заборонено.

3.]. На ЗагальнИх збораХ за запрошенням особи, яка скJIикае Загальнi збори, також можуть бути присутнi
представник аудитора Товариства та посадовi особи Товариства нез€шежно вiд володiнн" ,rми
акцiями, представник органу, який вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства представляе
права та iнтереси трудового колективу.
Посадовi особИ органiВ управлiннЯ Товариства та ix афiлiйованi особи не можуть бути
представнИками iнших акцiонерiв на Загальних зборах.
Представником акцiонера - фiзичноТ чи юридичноТ особи на Загальних зборах Товариства може
бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичноТ особи, u ,rр.д.iuвником акцiонера -
державИ чи теритоРiальноТ громади - уповноважена особа органу, що здiйснюс управлiпrr"
державним чи комунальним майном.

щодо членiв Наглядовоi ради,

J.J.

J.+.



-].-i. Акцiонер мас право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер мае
право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це Правлiння Товариства.

-],6. Передача прав акцiонера представнику здiйснюеться шляхом видачi довiреностi, Акцiонер мае право
видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своiм
представникам. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не
викJIючае право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого
представника.

-j.7. loBipeHicTb на право участi та голосування може мiстити завдання щодо голосування, тобто перелiк
питань порядку денного iз зазначенням того, як голосувати по кожному рiшенню. Пiд час
голосування представник зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшус Bci
питання щодо голосування на свiй розсуд.

3.8. Щовiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах, видана фiзичною особою,
посвiдчуеться HoTapiycoM або iншими посадовими особами, ясi вчиняють нотарiальнi дii, а також
може посвiдчратися депозитарною установою у встановленому Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку порядку. loBipeHicTb на право участi та голосування на Загальних
зборах вiд iMeHi юридичноТ особи видаеться ii органом або iншою особою, уповноваженою на це ii
установчими документами.

З.9. У раЗi, якщо для участi у Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонерiв,
ресструсться той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.

3.10. У разi, якщо акцiя перебувас у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування
на Загальних зборах здiйснюетьая за ix згодою одним iз спiввласникiв або ix загаJIьним
представником.

{. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
-1.1. рЕестрАцUIАкцIонЕрIв (iхпрЕдстАвникIв)
-{.1.1 Реестрацiя акцiонерiв (ik прелставникiв) проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають

ПРаВО На )чаСть у Загальних зборах, скJIаденого в порядку, передбаченому законодавством про
депОзитарну систему УкраiЪи на дату, визначену Наглядовою радою. Вносити змiни до перелiку
аКЦiОнерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, пiсля його складення
заборонено.

1.1.2 Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, мають право на участь у
Загальних зборах, сукупно е власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а також Нацiональна
КОМiСiя З цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначити cBoix представникiв для нагляду
За РеСстрацiею акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям пiдсумкiв.
Про призначення таких представникiв Товариство повiдомлясться письмово до початку ресстрацii
акцiонерiв.

-1.1.З Реестрацiя акцiонерiв проводиться реестрацiйною комiсiсю, яка призначаеться Наглядовою радою,
а у разi скJIикання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, - акцiонерами, якi цього
вимагають. РеестрацiЙна комiсiя визначае наявнiсть кворуму Загальних зборiв на момент
закiнчення ресстрацiТ акцiонерiв для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

-+.1.-1 Перелiк акцiонерiв, якi заресструв€uIися для участi у Загальних зборах, пiдписуе голова
РеССтрацiЙноТ KoMicii, якиЙ обирасться простою бiльшiстю голосiв iT членiв до початку проведення
РеССтРаuiТ. Акцiонер, якиЙ не заресструвався, не ма€ права брати участь у Загальних зборах.

-1.1.5 Повноваження ресстрацiйноТ KoMicii за договором можуть передаватися депозитарнiй ycTaHoBi. У
ТаКОМу Разi головою реестрацiЙноi KoMiciT е представник депозитарноi установи, яка нада€
акцiонерному товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй реестрацiйноi
KoMiciT.

1,1.6 Перелiк акцiонерiв, якi заресстр}ъчлпися для ylacTi у Загальних зборах, додасться до протоколу
Загальних зборiв.

1.2 ГОЛОВА ТА СЕКРВТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
1.2.1 Головуе на Загальних зборах голова Наглядовоi ради, член НаглядовоТ ради чи iнша особа,



\,повноваrкена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах вiдсlтнiй голова НаглядовоТ ради,
ч-rен Наг-тядовот ради чи iнша особа, уповноважена Наглядовою радою, то головуе на Загальних
збораХ особа, обрана Загальними зборами з числа присутнiх на Загальних зборах.:":-: СекртаР ЗагмьниХ зборiВ обирастьсЯ НаглядовоЮ радою. ЯкщО на Загалiних зборах вiдсутнiй
йраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборiв, то Загальнi збори обирають СекрЬтаря
Загапьних зборiв з числа присутнiх на Загальних зборах,-l-:.] xi: Зага-lьних зборiв повнiстю або частково може фiксуватися технiчними засобами, зокрема
tll-тг(о\l вiдеозаписУ або аудiозапису, що здiйснюеться виключно Секретарем Загальних зборiв або
iншою. ),повноваженою Зборами особою. Iншим особам, якi беруть yuu.ri у Зборах чи присутнi на
Збораr забороняеться без згоди Головуючого на Загальних зборах 

-здiйснювати'фоЪо- 
та

вi:еозl"tоltку, аудiозапис пiд час проведення Загальних зборiв.

]. j JILIИЛЬНА KOMICШ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
-1,-],l Наглядова рада товарИства (У разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв -

акцiонери, якi цього вимагають) зобов'язана виiначит" першим питанням порядку денного
загальних зборiв товариства питання про обрання лiчильнот koMiciT._1.j.] .Що ltolrteHTy обраннЯ лiчильноi KoMiciT пiдрахуноК голосiв акцiонерiв, роз'яснення щодо порядку
го,лосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення
го.:Iосрання на Загальних зборах, здiйснюеться ресстрацiйною комiсiсю або iншою особою,
обраноЮ НаглядовоЮ радою. Повноваження лiчильноТ KoMiciT за договором можуть передаватися
.цепозитарНiй ycTaHoBi, яка надае товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй
.riчильноТ KoMiciТ.

4,3.З Кi.:lькiсний склад лiчильноТ KoMiciT не може бути меншим нiж 3 особи. Що складу лiчильноТ KoMicii
не l\lож)ль вкJIючатись особи, якi входять або е кандидатами до складу органiв Товариства.

_+,3,-+ За пiдсумками голосування склада€ться протокол, що пiдписуari""^ yciMa членами лiчильноТ
Korricii, якi брали r{астЬ У пiдрахунку голосiв. У разi передачi no""ou*""b лiчильноТ KoMicii
-]епозитарНiй ycTaHoBi, з якоЮ укладений договiр про надання послуг, зокрема щодо виконання
фi,нкuiЙ лiчильноТ KoMiciT, протокол про пiдiумп, .опосу"ання пiдписуе представник цiсi
.]епознтарноТ установи,

_+.j.5 У протоколi про пiдсумки голосування (KpiM
l) дата проведення голосування;
2) питання, винесене на голосування;
3) рiшеннЯ i кiлькiстЬ голосiВ "за", "проти" i "утримався" щодо кожного проекту рiшення з
кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
4) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi;
5) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними.

-+.j.6 У протоколi про пiдсумки кумулятивного голосування зазначаються:
l) дата проведення голосування;
2) кiлькiсТь голосiв, отриманих кожним кандидатом у члени органу акцiонерного
товариства;
З) кiлькiстЬ голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi;
4) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними._l,j.7 Рiшення Загальних зборiв Товариства вв€}жаеться прийнятим з моменту складення протоколу про

пi:сумки голосування. Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких
проводилось голосування. Пiсля закриття Загальних зборiв пiдсумки голосування доводяться до
вiдоltа акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом розмiщення iнфърмацiт на веб-сайтi
Товариства в мережi IHTepHeT.

_1.3.8 Протокол про пiдсумки голосування додаеться до протоколу Загальних зборiв Товариства. Пiсля
сL,IаденнЯ протоколУ прО пiдсумки голосування, бюлетенi для голосування опечатуються
.riчильною комiсiею (або особою, якiй передано повноваження лiчильноТ койiсi1 та зберiгаЙться у
Товариствi протягом строку його дiяльностi, але не бiльше 4-х poKiB. ,Щоступ до протоколу про
пiдсумкИ голосуванНя та бюлетенiв длЯ голосранНя здiйснюеТuс" за рiшенням НаггядовоТ juд, a
подаJIьшим ix повторним опечатуванням, у спосiб, визначений Наглядовою радою.

кумулятивного голосування) зазначаються:



КО}tШ ТЕ IЩШ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
Jагатьнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльноСТi ТОВаРИСТВа.

Jlr-r впLlючноТ компетенцiТ Загальних зборiв нaшежить:
,l

]r
_1 1

_i1

вIlзначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
затвердження Стаryту та внесення змiн до Статуту Товариства;
прltйняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
прltйняття рiшення про змiну типу Товариства;
прийнятгя рiшення про розмiщення акцiй;

бl прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу;
- l прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу;
8 t прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй Товариства;
9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну
хоrtiсiю (ревiзора), а також внесення змiн до них;
10) затвердження рiчного звiту Товариства;
1 1) розподiл прибугку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених зilконами;

12) прийняттЯ рiшеннЯ прО викуtr ТовариствоМ розмiщених ниМ акцiй, KpiM випадкiв

обов'язковОго викупУ акцiй на вимогу акцiонерiв, визначених чинним з€конодавством Украiни;
1З) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
11) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, KpiM акцiЙ, на СУМУ ЩО

перевищус 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв Товариства;
15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених чинним
законодавством УкраiЪи;
16) прийнятгя рiшень з пит'ань порядку проведення Загальних зборiв, в

рiшення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;

тому числi прийняття

17) обрання членiв НаглядовоТ ради, затвердження умов цивiльнО-ПРаВОВИХ
тр},.1ових договорiв (KoHTpaKTiB), що укладатимуться з ними, встановлення розмiРУ ii
йрання особи, яка уповновакуеться на пiдписання договорiв (KoHTpaKTiB) з члеНаМИ

договорiв,
винагороди,
Наглядовоi

pa-IIl:

18) прийняття рiшення про припинення повновaDкень членiв НаглядовОТ ради, За ВИНЯТКОМ

вItпаJкiв, встановлених чинним законодавством;
19) встановлення кiлькiсного складу РевiзiйноТ KoMiciT Товариства;
]0) обрання членiв РевiзiйноТ KoMiciT (Ревiзора), затвердження умов цивiльно-правових
.зоговорiв, трудовиХ договорiв (KoHTpaKTiB), що укладатимугься з ними, встановлення розмiру ix
винагородИ, обрання особи, яка уповноважуеться на пiдписання договорiв (KoHTpaKTiB) з членами

РевiзiЁrноТ KoMiciT; прийняття рiшення про дострокове припинення iх повновФкеНЬ;

: l ) затвердження висновкiв РевiзiйноТ KoMiciT (Ревiзора);

:]) прийняттЯ рiшення про видiл та припинення Товариства, про лiквiдацiю Товариства,

йраннЯ лiквiдацiйНоТ KoMicii затвердження порядку та cTpoKiB лiквiдацiТ, порядку розподiлу мiж
акuiонерами майна, що залишасться пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження
.r i квi:ацiйного балансу;
] j ) прийнятгя рiшення за наслiдками розгляду звiту НаглядовоТ ради, звiтУ Правлiння, ЗвiТУ

Ревiзi i-rHoT KoMiciT (Ревiзора);
]1) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ТоварисТВоМ;

;] ::ЖННЧff#ХЁЖ;;ХТ:ffi"#о правочину, ринкова BapTicTb майна, робiт або.

пос.,I}т за яким, перевищуе 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв Товариства за даними ocTaHHbol РlЧНО1

фiнансовоТ звiтностi;
2,|) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого е заlнтересованlсть, у випадках,

внзначених Статутом Товариства та чинним законодавством УкраIни;
28) прийняття рiшення про попередне схвалення значних правочинlв, як1 можуть ВЧИНЯТИСЯ

товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням

\арактеру правочинiв та ix граничноТ сукупноТ BapTocTi;
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6.8

:n прtll"lняттЯ рiшеннЯ про вiдшкОдуваннЯ витрат, пов'язаниХ з проведенням аудиторськоТ
:ежвiркrl :iяльностi Товариства на вимогу акцiонера (акцiонерiв);
_: - обраннЯ членiВ лiчильноТ KoMiciT ЗагальниХ зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшень
::ý пр}tпllнення Тх повноважень;

компетенцiТ Загальних зборiв згiдно iз

П;rтання. Bi:HeceHi чинним законодавством до виключноТ компетенцiТ Загальних зборiв, не можуть
_3ýJaBiITHcb iншиМ органаМ Товариства. Загальнi збори Товариства мають право вирiшувати
б;,:ь-я-ttе питання дiяльностi Товариства. Загальнi збори акцiонерiв при необхiдностi можуть
C(ac\B€tTIt (вiдrrliнити) ранiше схвалене рiшення Зборiв, якщо воно не виконане, його виконання е
н::оцi.тьниlt або З iншиХ пiдстав, встановленИх рiшенняМ Загальних зборiв.
З,агаlьнi зборИ можуть делегувати своТ повнов€Dкення, за винятком виключних повноважень, до
iitr\{ п €тЁнцiТ НаглядовоТ ради.
Загапьнi збори мають кворум за умови реестрацiТ для участi в них акцiонерiв, якi сукупно е
&lacнHкa\lи бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

порщок приЙнrIття рIшЕнь здгдльними зБордми
о:на го-rосrюча акцiя надас акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на
го.-]ос},кIння. Kpilr проведення кумулятивного голосування.
рiшення Загаъних зборiв з питання, винесеного на голосування приймаеться простою бiльшiстю
го.rосiВ акuiонерiВ (бiльШ як 50 вiдсоткiВ голосiв), якi заресструвалися для участi у Загальних
зборах Т3 € В;-IоСНиками голосуючих з цього питання акцiй, KpiM випадкiв, встановлених чинним
законо_f aBcтBorl УкраТни.
}- вltпаJк.,w, якщо (за) та <проти>> рiшення, що ставиться на голосування, подана piBHa кiлькiсть
гL1-1осiв. воно вв€I}каеться не приЙнятим.
ОбраннЯ членiв НаглядовоТ ради та РевiзiйноТ KoMiciT здiйснюсться викJIючно шляхом проведення
K\\{\,--IJtTIlBHoгo голосУвання. КумулятивНе голосуваНня - голоСування пiд час обрання органiв
TtlBaPIlCTBa" коли заг€шьна кiлькiсть голосiв акцiонера помножуеться на кiлькiсть членiв ор.аrу
ToBapltcTBa, що обираеться, а акцiонер мае право вiддати Bci пiдрахованi таким чином голоси за
о]ного кан.]идата або розподiлити ix мiж кiлькома кандидатами. Обраними до складу органу
,.прав-liннЯ Товариства за результатами кумуЛятивногО голосування вважаються кандидати, якi
набраllt наl"rбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Рiш:еннЯ Загапьних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 2-'| та 22 пункту 5.2. цього
по-то;кення приймаеться бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для
lчастi 1 ЗагаlьниХ збораХ та е власниКами голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
Рiшення Загатьних зборiв з питання, передбаченого пiдпунктом 26, 28 пункту 5.2. цього
По.],э;кеннЯ за уl{ови, що ринкова BapTicTb майна або послуг, що € предметом такого правочину
:lеревIlщ},€ 25 вiдсоткiв, uLпе менша 50 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоТ фiнансовоТ
ззiтностi Товариства приймаеться простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€rлися для
"частi 1 Загапьних зборах та е власниками голос},ючих з цього питання акцiй, а рiшення про
нзJаj{нЯ зго.]и на вчинення значного правочину, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е
ll:e-].\{eтo\l такого правочину, становитЬ 50 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоТ
р_чноТ фiнансовоТ звiтностi Товариства приймаеться бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд
ir заrапьноТ Ki.-lbKocTi.
3з-"атьнi збори пiд час ix проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку
]енного з€l }ъ{ови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде
вiланО не }tенше трьоХ чвертеЙ голосiВ акцiонерiв, якi зарееструвirлися для участi у Загальних
зборах.
Загаlьнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, KpiM
пl{тань зrtiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних
зборiв до наступного дня.
}' ходi ЗагальниХ зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про
ого.]ошеннЯ перервИ до наступного дня приймасться простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi



Зi:Ё€чtТР}Ва]ися для участi в Загальних зборах та е власниками акцiй, голосуючих принаймнi з
.i-];{--}ГО пI{тання, що розглЯдатиметьсЯ наступного дня. Повторна реестрацiя акцiонерiв (ik
:-:ставниКiв) наступНого днЯ не проводиться. Кiлькiсть голосiв, якi заресструвмись для участi у
Jзг,атънllх зборах, визначаеться на пiдставi даних реестрацiт у перший день зборiв. Пiсля n.p.pu,
3аг,атьнi збори проВодятьсЯ в томУ самомУ мiсцi, яке зазначене у повiдомле""i про npou.!"r""
}:,апъних зборiв. Клькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати
тю\.

СПОСБ ГОЛОС).ВАНЕЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
го-rосlъання на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з
tsl,iкорнстанням бюлетенiв для голосування (kpiM Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного
гrа-lос}ъ€tння (опитування). Форма i текст бюлетенiв для голосування затверджуеться Наглядовою
раJою не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до
CbL]L]} органiв товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення Загальних зборiв, а у
разi сtс,tltкання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонЬрiв у випадках, передбачениi
чIlннIt\r законодавством Укратни - акцiонерами, якi цього вимагають.
Бю.lетень J,.,Iя голосування мас буги засвiдчений Товариством шляхом проставляння вiдповiдного
вi_]тискr' шта\tпу на бюлетенi пiд час ресстрацii. У разi якщо бюлетень для голосування
сL]аJаетьсЯ з кiлькоХ аркушiв, сторiнкИ бюлетенЯ нумеруютьСя. При цьому кожен аркуш
пi:пlлсr,сться акцiонеролr (представником акцiонера).
.{KuioHepH \fzlютЬ правО до проведення Загальних зборiв ознайомитись з формою бюлетеня для
го.lос\ъання }, порядку, встановлен ому п.2.12 цього Положення.
Бк-r-lетенЬ .IJя голосУваннЯ визнаетьсЯ недiйсниМ у разi, якщо BiH вiдрiзняеться вiд офiцiйно
вI{готов--IенОго Товариством зразка; на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника); BiH
с}L]а_]аеться з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi або якщо акцiонер (представник акцiонера) не
пLlзначнв v бюлетенi жодного або позначив бiльше одного BapiaHTa голосування щодо одного
Iрфhr}' рiшення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнаеться недiйсним У Pmi,
шtшо акцiонер (представник акцiонера) за:lначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж Йому
iLle;KIlTb за таким голосуванням.
Б-о--lетень.атт голосування (KpiM кумулятивного голосування) повинен мiстити:

1 l повне на}'{Irенування акцiонерного товариства;
1 l :ац, i час початку проведення Загальних зборiв;
-] l пltтання. винесене на голосування, та проект (проекти) рiшення з цього питання;
_it варiанти голосрання за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався'');
-i t застере;кення про те, що бюлетень мае бути пiдписаний акцiонером (представником
aKrrioHepa) iз зазначенням прiзвища, iMeHi та по батьковi акцiонера (представника-акцiонера) та
не]-t}lен\ъаНня юридичноi особи У Pmi, якщо вона с акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i
пi:пlлсr, бю.-lетень ввzIжасться недiйсним;
6 i зазначення наI-{менування або iMeHi акцiонера, iMeHi його представника (за наявностi) та
Ki_-lbKocTi го.-lосiв, що йому н€шежать.

}- ;"ззi прове.]ення гоJосування з питань обрання членiв НаглядовоТ ради або РевiзiйноТ KoMiciT
эезiюраt ToMplIcTBa бюлетень для голосування повинен мiстити прiзвище, iм'я та по батьковi

!ii-{Jц_],aTa l кан: luaTi B).
5iз-: ате нь -aтl K\,\l \,.]ятивного голосування повинен мiстити :

. r повне наI-t}rен\ъання акцiонерного товариства;
' r f,вц i час початку проведення Загальних зборiв;
-i r пере-riК канJндатiВ у члени органу акцiонерного товариства iз зазначенням iнформацiТ про
Hitx вi:повiJно .f,o вимог, встановлених Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв ,Ъ бо"до"о.о
эi{нц:
-i l viсце J.-IJI зазначення акцiонером (представником акцiонера) кiлькостi голосiв, яку BiH вiддае
3.t кожного кан.]идата;

-i ) застере;кення про те, що бюлетень мае бути пiдписаний акцiонером (представником
шtuiонера) iз зазначенням прiзвища, iMeHi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) та
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ПОЗАЧЕРГОВI ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА
Позачерговi Загальнi збори скликаються Наглядовою радою:
1) звласноТiнiцiативи;
2) на вимогу Правлiння Товариства - в разi порушення провадження про визнання Товариства
банкрутом, необхiдностi вчинення значного правочину;
З) на вимогу РевiзiйноТ KoMiciT (ревiзора) Товариства;
4) на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно е власниками 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй;
5) в iнших випадках, встановлених законодавством УкраiЪи.
Вимога про скликання позачергових Загальних зборiв подасться в письмовiй формi Правлiнню, на
аДРеСу за мiсцезнаходженням Товариства iз зазначенням органу або прiзвищ (наЙменрань)
акцiонерiв, якi вимагають скликання позачергових Загальних зборiв, пiдстав для скJIикання та
ПОРядку денного. У разi скJIикання позачергових Загальних зборiв з iнiцiативи акцiонерiв вимога
ПОВИнна також мiстити iнформацiю про кiлькiсть, тип i клас нzl;]ежних акцiонерам акцiй та бути
пiдписана yciMa акцiонерами, якi ii подають.
Наглядова рада приймас рiшення про скликання позачергових зборiв або про вiдмову в такому
скликаннi протягом 10 днiв з моменту отримання вимоги про iх скJIикання.
РiШення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства може бути прийнято
Наг.rядовою радою i тiльки у разi:

l)якщо акцiонери на дату псiдання вимоги не е власниками передбаченоI пiдпунктом 4 п,8.1
Jаного Положення кiлькостi простих акцiй Товариства;
2) неповноти даних, передбачених пунктом 8.2 даного Положення.

РiШеННЯ НаглядовоТ ради про скликання позачергових Загальних зборiв або мотивоване рiшення про
Bi.:rtoB1' у скJIиканнi надасться вiдповiдному органу управлiння Товариства або акцiонерам, якi
Вll\lаГаЮть ix скликання, не пiзнiше нiж за З днi з моменту його прийняття. Наглядова рада не мае
ПРава вносити змiни до порядку денного Загальних зборiв, що мiстяться у вимозi про скликання
ПОЗаЧеРгОвих Загальних зборiв, KpiM включення до порядку денного нових питань або проектiв
рiшень.
ПОЗаЧеРговi Загальнi збори Товариства мають бути проведенi в строки та в порядку встановленому
чнн HIl\{ законодавством УкраТни.
ЯКщО цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада при прийняттi рiшення про скJIикання
ПОЗаЧеРГОвих Загальних зборiв може встановити, що повiдомлення про скликання позачергових
ЗЗгаъних зборiв здiйснюватиметься не пiзнiше нiж за l5 днiв до дати ik проведення У такому разi
Н;_..rя:ова раJа затверджуе порядок денний.
На:.rЛОва ра]а не може прийняти рiшення, зазначене в першому абзацi даного пункту, якщо
:;,ЭЯ:Ок .]eHHиI"l позачергових Загальних зборiв включас питання про обрання членiв НаглядовоТ

найменування юридичноi особи у разi, якщо
пiдпиоу бюлетень вважаеться недiйсним;
6) зазначення кiлькостi голосiв, що належать

вона с акцiонером. За вiдсугностi таких реквiзитiв i

кожному акцiонеру.

скликання позачергових Загальних
TaKi Збори можуть бути скликанi

S"]

S!
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S.4

в.5

3.-

-r- ;,ззi. якщо протягом l0 днiв з моменту отримання вимоги про
збсэ:в Наг.-tя:ова рада не прийняла рiшення про ix скликання,
п_Кl1 trH€P&\tIl. якt цього ВиМаГаютЬ.
-\КuiОНеРн. якi сlс.Iикають позачерговi Загальнi збори Товариства, не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати
:рВе-]ення позачергових Загальних зборiв публiкують в офiцiйному друкованому органi
::ОВi_]Оrt;rення про проведення позачергових Загальних зборiв Товариства. Акцiонери, якi скликають
ilОЗаЧеРгОвi Загальнi збори Товариства, надсилЕlють повiдомлення про проведення позачергових
Зага-тьннх зборiв та проект порядку денного фондовiй бiржi, на якiй акцiТ Товариства перебувають у
бiр,,;ковоrп- списку.
Повi:оrt;lення про проведення позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв мае мiстити
iнфОрrrаuiю, визначену законодавством Украiни, а також адресу, на яку акцiонери можуть надсилати
прпозицii до проекту порядку денного позачергових Загальних зборiв.
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S.11 Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв затверджусться акцiонерами, якi

скликають Загальнi збори.
S.1] ТовариствО або особ4 якi ведуть облiк прав власностi на акцiТ Товариства, зобов'язанi протягом 5

робочих днiв надати iнформацiю про переrriк власникiв акцiй Товариства, а також iншу iнформацiю,

необхiдну для органiзuцii про""дення позачергових Загальних зборiв Товариства, за запитом

Наглядовоi ради.

9. IIРОТОКОЛ ЗАГАJIЬНИХ ЗБОРIВ
; ,l Рiшення Загальних зборiв оформлюеться протоколом Загальних зборiв, який складасться протягом 10

.1HiB з моме"rу .u*p"*" Загалiних зборiв тЪ пiдписусться Головою та секретарем Загальних зборiв,

* ' Jo протоколУ Загальнихзборiв заносятЬся вiдомостi про:

1 ) .raTy, час i мiсце проведення Загальних зборiв;
1) :атУ скJIаденнЯ пеiелiкУ акцiонерiв, якi мають право на у{асть у Загальних зборах;

-l') загальнУ кiлькiстЬ осiб, вклюЧених дО перелiкУ акцiонерiв, якi мсlють право на участь у Загальних

зборах;
-+) загальнУ кiлькiстЬ голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якt

3ересструвалиая для участi у Загальних зборu* (якщо певнi акцiт с голосуючими не з ycix питань

;L-]РЯ-]К} денногО - зазначаетЬся кiлькiсть голосуючих акцiй з кожного питання);
j l-KBopyN{ Загальних зборiв (якщо певнi акцiТ е голосуючими не з ycix питань порядку денного -

}rlначаеться кворум Загальних зборiв з кожного питання);

5 l го.rов)точого та секретаря Загальних зборiв;
- | сtt.-Iад лiчильноТ KoMiciT;
s r поря,]ок денний Загальних зборiв;
9 r ocHoBHi тези виступiв;
.,) l порядок голосування на Загальних зборах (вiдкрите, бюлетенями тощо);

.1 r пi:сумки голосрання iз зазначенням результатiв голосування з кожного питання порядку

-енногО ЗагальниХ зборiВ та рiшення, прийнятi Загальними зборами.
; _: ]о.:ова i секретаР ЗагйuнихЪборiв несуть персонаJIьну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей,

]:,Э;еННХ }' ПРОТОКОЛ.
:1 ]з:токо.r Зjгальних зборiв, пiдписаниЙ головою та секретарем Загальних зборiв, пiдшиваеться,

;i;.;_кгься пiдписом Голови Правлiння або особи, яка його замiнюе.

1ф ]_\I\_IЮчнI поЛожЕння
. : _ ЗltiHIr i .f,оповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборiв Товариства

]ргана\{Il управлiння i контролю Товариства i набувають сили пiсля iхнього затвердження

Jз--,еrьн и lt и зборами Товариства.

Гшова Правliння.-' IIIeKeTa о.М.
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