
Проспект емiсiiоблiгацiй пiдприсмства,
щодо яких прийнято рiшення про приватне роlмiщення

1, Iнформацiя про eMiTeHTa та його фiнансово-господарський стан

ПУБЛlЧНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (БУДНДУСТРiЯ)
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зареестроваЕе Впкояавчим KoMiTeToM Черlti вськоi Micbкoi
Ради ЕародЕих дещтатiв 24 сiчня 1996 року, Свiдоцтво про
державну реестрачiю серiя АОО М 100963, про що зроблепо
запис в едrrЕому державяому peecTpi юридичпих та фiзичних
осiб-пiдприемцiв Ns 1 064 120 0000 0002З4, У зв'язку зi змiною
пайменуваЕIiя юрIтдичноj особи видане нове Свiдоцтво про
державну ресстрачiю 25,03.2011 року, серiя А00 N958З508, про
що tроблено rапис в Сдином) лержавноvу pelcrpi юридич}tлiх
та фiзичцих осiб-пiдприсмцiв J\! 1 064 105 0015 0002З4.

Товарtrство здiйснюс виробничу та копrерuiйну дiяльнiсть з

метою задоволецIтI суспiльних потреб у пропукчii, роботах
та посл)lах. а ,lакож отриманtul приблк1 la реалiзаuii на

ocHoBi олержаного прибlrк1 соuiапьних la еконоviчних
iHlepcciB AKuioHepiB ra членiв грудового колекlив)
Товариства,
. ВиробЕицтво та реалiзачiя будiвельних матерiалiв:
щебеню, вiдсiву, сумiшi гранiтноi каменю бlтового та iнших
булiвельних vа r ерitrлi в.

. Вl,tробництво та реалiзацiя будiвельних копструкцiй та
виробiв: збiрних, залiзобетоцних виробiв i конструкцiй,
бетоннлтх виробiв, легких бетонiв, вапна} товарного бетону та
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розчцну, сухих сумiшей та iнцих будiвельних виробiв,
о Видобування пiску та гrrини. Пошук (розвiдка).
вцдобуванЕя, обробка та реалiзацiя корисних копалин.
. Б)дiвницlво. реконсгр5кчiя. ресtаврачiя. pevoHt.

ро]ширенtlя la гехнiчне переоснашення. експлlаtачh
промислового} громадського, побl.тового, житловогQ та
iншого призначення; виконання функцiй генерального
пiдрядника.
. ВиготовлеЕItя, зведенIUII монтаж нес)пlих та
оlородх() ючtIх KoHctp5Krriй. бlлiвничtво la \!oHlirк
iнженернrrх i гранслорlних мереж. tехно_lогiчноrо
обладнацця, будiвельних конструкчiй у булiвельнiй,

ремонтпо-будiвельнiй дiяльностi.
. Здiйсценця виrцукувальцих та IlpoekTtlиx робiт ппя
бl лiвн ичтва. розробка apxi гекl урних проекгiв.
. Обробленця деревцtIи та виробництво виробiв з

деревини. вкJ]ючаючи лiсопильне та сгрlгальне виробниuгво.
просоч) вання деревини. виробничt во lеслярськи\ ,а

сlолярних виробiв. виробницlво дер(в'яьоj' lapll.
впробництво рiзних виробiв з деревини.
. проектуванIrя, моцтarк! технiчне обс.цтовlвання
засобiв протипожежного liцисту га сисге\I опа_tення. otliHKa
протипо)tежного стану об'сктiв.
. проведецня випробувань на по)tiежн}, небезпег.л

речовиrr, матерiалiв, будiвельних констрlтчiй, виробiв i
обладнанru, а lакаж пожежноi технiки, ложежно-tехнiчноtо
озбросння, продукцii протиIIожежЕого призцачення на
вiдповiднiсть встановленим вимогам.
о Надання послуl з леревс,}енrrя ванtажiв i пасажирiв
авгоvобiльним rранспорго\,l 1 чilкнаролном1. мiжпtiськоч1 ta
мiсцевому сполl"rеннях.
. надан}rя трацспортliо-експедицiйних послуг, в ToN{y

числi при перевезеннях lовнiшньmорговельних i транlиrних
вантажiв.
. Посередницька дiяльнiсть митного брокера та N!итного
перевiзника. Надання консиlначiйнлж посл1l lla ванlажни\
TepMiHмax та митник лiцензiйних складах.
о 3дiйснення торtiвельноТ. topt iвсл ьно- по(ередн и ць коТ.

торгiвельно-закупiвельноi дiяльностi. Оптова та роздрiбна
торгiвля продовольчими та непрадовольчими товарами.
о Виробвицтво та реалiзачiя продукчii виробни.rо-
технi.lного призначення та ToBapiB народного спохиванIтL
о оптова та роздрiбна торгiвля нафтопродукта}ли!
цаJIивно-мастильними матерiапами.
о органiзачiя мережi автозаправних станцiй, цадацrrя
послуг у галlзi aBrocepBic5. сtворення ta експлlаtацiя

}



автогосподарств, автостоянок, црокат траЕсIIортIIих засобiв,
ремонт, текliчIlе i сервiсле обслуговуванЕя траrrспортIlих
засобiв.
. Постачацця природного газу за
нереryльованим тарифом.
о Переробка i реалiзацiя газу, нафти i
та продуктiв ix переробки.
. к}.IIiвля-продажнерухомостi,
о Експлуатацiя та обслуговуванIllI жцтловик та нежилих
гlримiщень.

реryдъовацим та

iншrтх енергоносiiв

. купiвля засобiв виробниrцва та
передачi ix в оренд (лiзинг); цадацня
майна, iншi послlш-r щодо ореЕди.
. НадаЕIrя посередницьких, комерцiйних, дилерських та
дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого
характеру.
. Виробницrво, зак)цка, траrrапортування, зберiгаtrня,
переробка та реалiзацiя сiльськогосподарськоi продутцii,
. Виробницtво песrицидiв i агроfмiкатiв. огпова_
роздрiбна t оргiвля пес t ицилаvи i агрохiмi катами.

Виробничтво, оптова, роздрiбна торпьlrl
tlлкогольЕими Еапоями та тютюцовими виробами,
. ВиробниLlтво особливо небезпечнtоt xiMiTHиx речовин.

HepyxoмocTl дJUI
в ореtiду власЕого

i

дорогоцtнних
дорогоцiнного

метilлlв
камiння

напiвдорогоцiнного камiння,
дорогоцiццих метацiв i

торгiвля виробами з

дорогоцiнного камiнЕя,.

Виготовлонrrя парфумерно-косметlтчноi продlкцii з
викаристанIfl м сIlирту етилового.

[lадання побрових цослуг населенню.
Органiзацiя громадського харчуванIrrt.
Органiзацiя гоlельноТ справи. сана l орно-курор лна

дlяльнlсть.
о Заготiвля, переробка, металургiйЕа uереробка
vеrалобрцту кольорових i чорних MerалiB,
. ЗбиранIrя, цервинца обробка вiдходiв i брlхту
дороlоuiннлтх vеtалiв та лороtочiнного камiнttя,
дорогоцiнного камiння оргаЕогеЕного ).IBopeHIu,
напiвдорогоцiнного камiння.
о Збирання. загоriвля oKpeMrTx видiв вiшtодiв як
вторицноl сировици.
. ОцерацiТ у сферi поводr(ен}ш з

Виробницrво дорогоцiнних
KaMlEtUI, дорогоцlнного KaM1HIUI

напiвдорогоцiнного камiння.
1 дорогоцlнного

оргацогенIlого

цебезпеqними

метaLлlв 1 дорогоцlЕного
оргаЕогецного }творецIш,

Виготовленrrя виробiв з



органогецного yTBopeHIи,

. Виробництво лiкарських засобiв, оIIтова,
торгiвля лiкарськимц засOбами.
. Виробництво ветериIlарцих NIедикаментiв i препаратiв,
оптова, роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i

дороIоцiнцого камiнrrя
напiвдорогоцiнного камiння,

цреларатами.
. РозроблецIrя, виробництво,

екслортно-iмпортних о[ерацiй,
. Збiр, очищеlпfi та постачацtul
вiдведення стiчних вод.
. Iцшi види дiяльностi,
Товариства.

роздрiбна

впровадженIuij
систем i засобiв
послуг в галузi

дезiнсекцiйцих,

обслуговування, дослiдженrrя ефективностi
техлiчпого захисту iнформацii, налання
технiчного захисту iнформацiТ.
. ПроведецIrя
дератизацiйцих робiт.

дезiнфекцiЙних,

аукцiовiв, ярмарок, фестивалiв, KoHKypciB,
спорtивни\ зборiв la змагань, а lакож заходiв по
громадськiспо.

рекламноi продукцiТ, -
. Надання маркетингових,
iнформацiйних послуг.

виставок.
концертiв.
зв'язкаl з

Здiйснеяня зовцiшньоекономiчноi дlяльност1,

води, КаIrаlriзацiя i

якi не суперечать MeTi

- Лiцензувацllя
здiйснюсться з

окремrл< видiв дйльностi Товариства
ч[нЕим

Виробничо-посередницька дйльнiсть iз надання
туристIlчнцх та cyu}.Tнix послуг.
о Щiяльнiсть, повlязана з виробництвом, торгiвлею
пiротехлiчними засобами

органiзацiя та проведецня конференцiй.

. ВиробництВо тепловоi енергii. траtrспортуванliя i.i.
магiсцlальними та мiсцевими (розподirrьчими) rarrпо"r"r,
мережами la постачанtш tегrповоi енергiТ,
. надаItня послуг в галузi комунiкацiй та зв'язку.
. Рек!аvна дiяльнiсгь. розробка. вигоlовленtt],I! монtJж
та обслуговування Bcix вцдiв зовцiшЕьо| свiтловоi та iншоi
рекJIами, д[зайнерське оформленrrя, виготовлеIlIrI реIс!амнцхпроекriв, розробка, виготовлення та розцовсюдrкенЕя

. надання посlrуг у сферi компlютерного tIрограмуваЕня
та ноу-хау, розробка та прод&к програмного забезпеченЕя.. наданЕя послуг, пов'язаних з охороною об'сктiв
недержавноi власцостi] цаланIlя послуг з охораЕи громадян.
. Вiдкрипя лункtiв обмiн5 валюt на пiдсtавi аlенlських
угод з банка.ь,rи.

консультацiйних.

порядку! встацовленому



закоt{одавством,

перел]к
засЕовникi
в eMiTeBTa

8)

9.) структура
управлiЕliя
eмiтeEToIt
(оргаЕи

управлiirня
eMiTeIIToM,
порядок ix
формуванн

док},14еЕта
ми
eMiTeHTa)

компетенцi
я згiдЕо з

ми

. Товариство засноване вiдповiдно до
чинf{ого законодавства УкраiЪи на пiдставi рiшеннярегiонального вiддiлення Фонду державного майна
УкраiЪи по Чернiгiвськiй областi, Наказ Ns 261 вiд 24
тавня 1995 року, шляхом реорганiзацii (перетворення)
[ержавного пiдприемства <<Завод залiзобетонних виробiв
об'еднання <Дернiгiвоблагробуд> у вiдкрите акцiонерне
товариство. Засновником Товариства е УкраiЪа в особi
Фонду державного майна Украiни. Товариство
зареестроване 24 сiчня |996 року виконкомом
чернiгiвськоi мiськоi Ради народних депутатiв.
розлорялжен ня Лl l8-рвiл24сiчня l99брок).

Органами управлiння Товариства с:
- Загальнi збори Акцiонерiв (далi - Зага-lrьнi

збори);
- Наглядова рада Товариства (далi - Наглядова

рада);
Виконавчий орган Товариства - .Щиректор,

органом контролю Товариства е Ревiзiйна комiсiя
Товариства (да.,Ii - Ревiзiйна комiсiя).

Загальrri зборп.
о Заrальнi збори.с вищим органом Товариства.., Залмьнi rбори можlть вирiш5ваrи буль-якi лиrання
дlrLпьносгl lоварисlва.,що виключ,lоi компеrенцii fаrапьних
зоорlв Еalлежить:
- визцачеЕня ocEoBHlTx напрямiв дйльностi Товариства;
- впесеяпя змiн до Статуту Товариства;
- прийпя-Iтя рiшенпя лро збiльшепня та змеЕшепшI Статутного
калiтму Товариства;
- затверджепвя рiчвого звiту Товариства;
- прийЕятIя рiшепвя за васлiдками розглядr звiтiв Наглядовоi
радI, Директора, Ревiзiйцоi KoMicii; затверджевЕя BиcтroBKiB
ревiзiйноi I{oмiciii
- розподiл прибlтку i збиткiв Товариства з урахуваIiЕям вимог.
передбачених laкoHov;
- прийняття рiшеЕня про виплату дивiдепдiв та ix розмiр з

t

урм}вaшiЕям вимоI1 передбачеЕцх закоЕом;
_ обраяня lолови ta членiв НаL.LядовоI ради.
цивiльIiо-правових договорiв, .lрулових

затверджецIlя уп,lов
договорiв, що

t



обраЕвя особи, яка }повЕова}ку€ться Еа пiдписаI]ЕlI доIоворiв з

l оловою та членdми На t rrяловоi' раlи:
- приЙвятгя рiшеIшя про приI1иЕеЕня повцовФкеIiь Годовп та
членiв Наlля_довоi ради. ,]а виняlком виладкiв. всlа}lовлени\
чиЕlIим закоIiодавством;
- обрання Голови ta членiв Ревiзiйноi Korlicii: прийняпя рitLення
про дострокове припиЕеIiЕя ix повЕоважеЕь;
- затвердження положень про Заrальнi збори, Наrлядову раду.
Директора та Ревi'liйну кочiсiю Говарисгва. внесення,]viн,]о них:
- затвердження принчилiв lкодекс)) l,орпораlивного 1лрэвлiння
Товариства;
- прийм гтя рiшення про зv iH1 ,l ипу акцiонерноl о lоварис l ва:
- прийЕяття рiшешIя про форму iсвувапяя акцiй;
- прийяяття рiшеЕЕя про розмiценяя акцiй; прийЕяття рiшешrя
про ро,мiшенrrя iнulлх цiнних палерiв. KpiM акцiй (облilац,й lx
похiдtlих цiвЕlих паперiв), на суму, що перевищуе 25 вiдсоткiв
BapTocтi активiв Товариства;
- лрийняпя рiшення про викд Товарисtвоv р.l.viшеьиr ьиlt
акцiй, KpiM випадкiв обов'язl{овоIо викупу акцiй, визЕаченж
чинним закоItодавством;
- прийЕятгя рiшешя про аЕуj:IюваЕнrI викlтlлевих акчiй:
- при йня raя рiшення про дроблен ня або консолiдал.ю акцiй:
- приЙЕяття рiшенпя про вчиЕенЕя Товариство\l зЕачного
правочину, якцо ринкова BapTicTb майна або пос,rrт. цо с
предметоIf такого правочшIу, перевищу€ 25 вiдсоткiв BapTocTi
aKTиBiB за даними ocтaElIboj piчroi фilrансовоi звiтностi
Товариства;
- приЙIUIття рiшепня про попередliе схваJIеIIня зЕачнfiх
правочшIiв, якi можуть вiмIrIтися протягом Ее бiльш як одвого
року з дати приЙняття рiшеIшя, якцо рипкова Bapтicтb маЙЕа або
послуг, що е предметом TaKoIo правочипу, церевищу€ 25 вiдсоткiв
Bapтocтi активiв за даними ocтaнHboj рiчЕоi фiпмсовоi звiтвостi
Товарис lBa. il rазначенляv {apaKlepy правочинiв Ia ix граничноl'
сукупноi BapTocTi, якщо Еа дату проведеЕяя Загапьяих зборiв
Ееможливо визЕачити, якi значЕi цравочини вчинятимуться
[оварис, воч 1 rодi по,tочноI t осподарськоi дiя-qьностi :

_ прийнятlя рiшення про вчинення чи вiдчов) Bi_] вчинення
прa!вочлн). шодо якого . заjн гересованiс,l ь. ) випадках.
передбачеIiих Стацтом Товариства та чиЕIIим змоliодавством;
- прийняття рiшевrrя про видiл та припинення Товариства, про
лiквiдацiю Товариства, обраяня KoMicii з реоргмiзацii або
лiквiдацiйноТ KoMicii. ]агверддення лорядк) la clpoкiB
реорганiзацii або лiквiдацii, порядку розподiлу Miж АкцiоIrераI,tи
vайна. шо tмиша(lDся пiс,tя задоволення вилlоl кре-lиlорiв. i

{агвердження передавaцьного ак,1}. розподiльноlо бмхнсу.
лiквiдаuiйного ба-панс5. KpiM лрийняпя рiшення про приiднJння.
затвердження передава],Iьного акта та умов доIовору про
приедЕа1IЕя у випадка{! коли чиЕIiиNI закоЕодавством
дозволяеться прййшIття рiшепня Наглядовою радою;
- прийпяття рiшеIrliя про обраЕпя уповноважеЕоi особи Акцiонерiв
дм предстaвЕицтва iHTepeciB Акцiоперiв у випадка-х,

(



передбачепих чишшм змоЕодавством;
- обрмЕЯ члеЕiв лiшлльноi Koмicii, приЙIiяття рiшеЕIrя про
припипешIя li повЕоважеЕь;
- приЙпяття рiшеяь з питаЕь порядку проведеЕЕя ЗагальЕих зборiв.
поввоважепня, цо ваJIежать до виклюilноi комfiетенцii ЗаIальвих
зборiв, Ее Moxf"rь бути переданi iпшим оргаЕам Товариства.
. Товариство зобов'язме цороку це пiзнiше З0 квiтня
ваступного за звiтним року скликати рiчпi Загальнi збори. yci iншi
Загапьнi збори, KpiM рiцlих, вважаються позачерговими,
. Рiчнi Загальпi збори скликаються Наглядовою радою,
Позачерговi ЗагальЕi збори скликаються Наглядовою радою:
- з вдасноj iпiцiативи;
- на вимог) виконавчого органу Товарисгва _ в разi порlшення
цроваджеЕпя про визЕаЕIlя Товариства баЕкрутом або в разi
веобхiдlостi вчинеЕвrI зЕаrшого правочIlну;
- Еа вимогу РевiзiйIrоi KoМicii;
- ца вимоIу АкцiоЕерiв, якi Еа детlь подацЕя вимоги с}к)пЕо с
вдасцикatlчIи 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiЙ Товариства;
_ в шшпх вIIпадкахJ встаIIовлених чинЕпм законодавством.
. ВIlмога про скликaшItrl позачергових Загальних зборiв
подаеться в письмовiЙ формi виконавчому оргаЕу Товариства iз
зазЕачеIfl{ям оргаЕу або прiзвищ (наймеЕуваЕь) Акцiонерiв, якi
виvаfirюtь склик,tяня -}aIалbнtтx 

зборiв. пiдстав д,.1я сlспиdая tul la
порядку деIlпоIо. У разi скликавня Зага.rьнж зборiв з Йiцiативи
Акцiояерiв вимога повишlа також мiстити iпформачiю про
кiлькiсть, тип напежних Акцiонерам акцiЙ та бlтlr пiдписаною
Bciмa АкцiоЕерами, якi ii подають.
. наглядова раца лрийvа. рiшенtlя про скликаяня
позачергових ЗагмьЕих зборiв або про вiдvову в такому скликаuнi
протягом 10 дliв з момеЕту оlримalliЕя вимоги про ix скликаIшя.
Рiшення про вiдмову у скликмнi ЗагальItих зборiв може бути
приЙЕято тiльки у випадках! передбачених чиЕним
].lконодавс l вом, Наглядова рада не мас лрава вносиlи змiни до
поря_Dку денноl о Заrмьних зборiв. шо мiсlиlься ) вичозi про
скликання, KpiM вr.пючеЕЕs до порядку депЕого Еових питаЕь або
проектlв рlшеяь,
. Позачерговi Загапьпi збори мають бути проведенi протягом
45 .lHiB з дам огриманtш Говарисгвом вимоги про J\ склик,!ння,
. У разi якщо протягом 10 дпiв з MoMeIlTy отримаЕпя вимоги
наIлядова рада Ее прийЕяла рiшеЕня про скликання позачерIових
Загмьвих зборiв, TaKi збори можlть бци ск,тикмi Акцiонерами,
якi цього вимагаюlь. Рiшення Наг,lядовоi рали лро вiлмову 1
скликФlвi позачерaових ЗаI&rьних зборiв мохе бути оскаржено
АкцiоЕерамЕ до суду,
. Загмьнi збори проводяться за рах}aЕок коштiв Товариства.
У разi якщо ЗагальIri збори проволяться з iнiцiативи Акцiонерiв, цi
Акuiонери оплач)rюгь вlра,iи на ор]аяi{сцiю_ ,пiдlотовк) 

га
проведеЕЕя Taкnx ЗагaLпьних зборiв,
. Письмове повiдомлеЕня про проведеIiЕя Загмьних зборiв
та ix порядоК дешiий надсилаетЬся кожЕомУ AKuioHepy,
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зазЕачеIlому в перепiку Акцiоверiв, якi плають б)ти повiдолrленi
про проведсння ЗагапьIIIIх зборiв. склiценолIу в порядкуJ
BcTaHoB.leno\l} ldкоьо:lаJс']воv про Jепоlиlарltу си(,е\l) Укрd"ll{и.
la ,ta.}. виJначен}' НагJlядовою ра-lою. а в palli сl(lуl(,lн,]я
ЗагапьЕих зборiв Еа виNlогу АкцiоЕерiв - А(цiопераN{и, якi цього
вичаldюlь. Всlановлеьа -ala не \lljr\e пере_])ваlи _]Jю при;нягlя
рiшеЕЕя про проsедеЕIiя Загмьниl зборiв i не Itоже бути
DсlановленоFJ ронiше. нiж зd Ь0 _rniB до _ld и прUD('l(ння
Загмьяих зборiв,
. Товариство не пiзuiше нiж за 30 дltiв до дати проведеIlllя
Заr;rtьних ,борi" п,бriьу. в офiчiйно1,1 Ip} KoB.]Holl\ BJJandi
Ilaцiollмblroi KoN{icii з цiшiих паперiв та фон:ового ринку
повiдоулеЕЕя про проведенЕя Загапьних зборiв, ПисьN{ове
повiдолtлення про проведеItпя Загапьних зборiв та ix порядок

леЕЕиЙ надсилаються АкцiонераNl (номiвмьнилt утримува,IаNI)
реко}lендовмим листом або вручасться особисто пiд розllлску у
строIi Ее пiзнjше IIЬ( за З0 дЕiв до дати проведеЕllя Загмыtих
,борiв, ПовiJоvленIlя роlсилаi lовагII(.во. а 5 pari ск r,к.rаья
Затi-,rьних зборiв Еа вимоry AKuioHepiB - Акцiоясри. якi цьоIо
ви!tагаюlь, Товарttсгво ,]одаlково Ha,lcr'.la, loBi , ,\l l(,j, -

IIроведсЕня Заг&]ьIlих зборiв та ix порялок lеннпЙ фон:овiri бiр;хi.
на якiй Го"Jрисlво lрой_Uло проUеJ}р} t:r,,l, ,, а -,'" _,

пiзлiше яixt за З0 дЕiв до дати проведеп!i,I Зататьнrrr збсрi:

розIfiщуе текст повiдоNL]сЕня на вхасЕiЙ веб-сторjllцj ; rleгexl
lETcpHeT,
о Якщо цьоIо виNlаfають iнlереси Товариства. наг.-lя]ова

рада Ntae право прийЕяти рiшення про скликання позачерIовllх
Загапьних зборiв з письvовиNl tlовiдоN!леЕняNl Акцiоперiв про
лрове_lе,lня по,ldчерlовл\ ЗаliLlоних,tборiв la порь,lок ,tedl и; ,j(
rilrrime Hirb ra l5 _rr,iB -о Jаlи ]'\ lрове]епlш r лоrбавлеttняlt
\liUioHepiB празd вdосиlи пролозиrli ]о поря_]ч\ _l<,jllolo. ,а

виключеЕIiя\I випадкiв, коltи порядок денfiий позачергоr]liх
Загаъfiих зборiв включае питмЕя про обрання ,LleEiB Наrлялово'i

рd-и У laKo\ly paзi aJ BiJc} lf,ocli ывор}rl) лоJаt,соlових
Заlальпих зборiв повторвi Загапьнi збори не проводяться,
. ЛовiдомлеЕЕя про проведенtIя ЗагмьЕих зборiв Nlac ]чdстити

вiдомостi, перелбачеrti чиrшим закоIiодавством.
о За,апы,i rбори прово_lя, Lся за Mic Lсlь.rlодя.ен,зяlt
Товариства. KpilI випадкiв, перелбачеЕих чиiJниN{ закоподавство1\1,

. Вiд датtt ltадiслаllЕя повiдомлення про проведешц
Загаlьпих зборiв до дати проведеЕЕя Загапьних зборiв 'l'овариство

повиlIЕо Еадатп А(цiонераN{ можливiсть озЕайоItитися з

_l.,к\vенl&vи. llеоб\i_1,1и\lи J.lя приЙьягlя рlшс.lь l п,,llхьь
rtорядку деllного, з проектаvи рiшеfiь з питань порядку деЕного. а

ldпон J форчою бю lеlеl-я _1.1я Iолос}ванья ra,tiсцезаахо-lсеttняlt
lовJрисlвэ 1 робочi -Hi. робочий чdс la в locl)п r.v) rricr.. а в

_lellD провс,]ен,lя 
-}аl_льни\ 'tборiв - 'laKo]{ \ Ilic_ri, i\ llpoBc. ен,jя,

Док)r\rенти Nloxyтb Еадаватися в епектроннiй або в паперовiй

форлti.
У разi якщо порядок денний ЗаIмьIiих зборiв передбачас
голос}вашlй з питань реорrаtiзацij Товариства. змiну типу

(
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Товариства, вчиненЕя Товариством значЕого правочину. з\liну
розпtiру Статутного капiтму, Товариство повинно нiцатLi
Акцiопершr ьIожливiсть озЕайоNIитися з проектоNл договору про
викуп Товариством акцiй вiдповiдlIо до порялку обов'язкового
вик}тt,ч акц]Й, передбачецого чиняилт закоIIодавством та CTaTyToIi,
о Пiсля надiслання Akr_ioHepav повi!оrtлеаня про проведенJя
заlальних rборiв Товарисlво не Nlаг пгава вн.lс,rtи rltiьи _lo

док1.,ментiв. надаЕих АкцiонераýI або з якиNtи воIlи мfflи
llожливiсt" o,]l ,rliоv,.]lися. Kpirr .rtiH :о зазнэчених ,loK}]\leb,iB \

зв'язку iз зNliнаNlп в порялку деЕiIому чи у зв'язку з виправлепlIяN{
помилок, У TaKo\Iy разi змiЕи вttосяться Ее пiзЕiше нiж за 10 дrliв
.]о,lаlи провс]епня За]аlLни{ збор.в) а шо.]о кан lи_ld,:в _lо cK.lJ l}

орrанiв Товариства - Iie пiзЕiше нiж за 4 днi до дати провелеЕня
Загапьвих зборiв,
. Порядок денЕий ЗаIмьЕих зборiв попередllьо
затверджусться НаIлядовою радою, а в разi скrlикдlЕя ЗагапьЕих
зборiв,lа виNlоl) \кчiо,lерiв - А.чiоrrер.r,лrи. hкi цьоlо ви\Iагdю ",
До порядку денuого рi.rних Загапьпих зборiв обов'язково
вЕосяться питаяЕя: затвердж9ння рiчного звiт1, Товариства:
rIрийЕяття рiшеЕня за наслiдкапlи розгляду звiтiв Нагля,:овоi ра:ll,
Директора, РевiзiйЕоi KoN{icii, затверджеЕЕя висновк]в PeBj]Ll-rHoi

KoMiciI; розполiл прибутку i збиткiв Товариства з \pa\\Baнllq\l
ви\lог. передбачсни\ законом, не pi_rJ е Hi pu1l ,,J lг,l DJ -i
порядку деЕliоIо Загальяих збор]в обов'язково вtlосяться питання
шодо обрання Го.tови ,а ч,rенiв Н.-rl.Lя_rовоi оdJh. ,alBep]Hc ,]с

) voB uивiлDьо-| pboB;r 'loroBtlpib. lр\_]ови\ Iоговорiв. l о

)talа_l]lи]\l)lься з Ilи\,lи. вс,анов.lеаня polvip1 ix вина,ороди.
обрання осоо.l. яка }повнова)п}ггься dа лiдгиса,]ья . oroB.,piB ,

Головою та членами Наг-тядовоi ради; прийнятг' рiшешIя про
припинення повповФI(ень Голови та члеЕiв НаIляловоi ради, за
винятком випадкiв. встдtовлеЕих чинним закоЕодавство}1.
. Коiiний Акцiонер rt". празо вhесlи проlо,иtii шо]о
пптавь! вIdrlючеliих до IIорядку денЕого Загапьних зборiв, а такоя;

цодо Еових кандидатiв до складу органiв Товариства, djБI{icтb
яки\ не Nlo)ьc перевиц)вdlи кiлькiсно,о с{лdду кожноlо,1 орг-.]iв
Пропозицii вносяться пе пiзнiше нiж за 20 дпiв до дати проведенlrя
ЗагаъЕих зборiв. а ч{одо кандидатiв до склад, органiв Товариства
- не пiзнiше нiж за 7 днiв до дати проведення Зага]ьних зборiв,
. Пропозицiя до flорядку денного ЗагапьЕих зборiв подасться
в ппсьN{овiй форлti та повиппа ]чIiстити вiдомостi. псрсдбачепi
чинниNI закоЕодавством,
. наглядова рада, а в разi скликfiIЕя загмьних зборiв ва
B,lvol} AK]io,1epiB Чкчiонери. якi цьо,о виvа,а,оlь. прий\lсlоlь
рiше.lья лоо впJlю,lенLýl пролоlичiи ло поряJк\ JeH lolo ne liJhiш(
яiiK за 15 дЕiв до дати проведеяЕя Загапьних зборiв, а щодо
(аЕдидатiв до складу оргдIiв Товариства - Ее пiзIiiше нiж за 4 дlli
до дати проведеЕlIя Загапьних зборiв. РiшеIrЕя цро вiлпtову у
в(почеЕЕi пропозицii до порядку лелЕого ЗагапьЕих зборiв
надсиласться Наглядовою ра,lою Акцiолеру протяrопл 3 лнiв з

IloNleHTy його прий!tяття.
о Рiшенrrя про вiдмову у включеlllli до порядку деЕного

,
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ЗагirцьЕих зборiв пропозпцiй АкцiоЕерiв. якi сукупЕо е вjIасникatvи
5 або бi-.rьше вiдсоткiв простих акцiй. лто;ке бутп прийнято тirьки у
випадках. передбачеЕих чинЕиIt законодавствоI1.
. ЗNIiни до порядку дсllноIо Заг&пьllих зборiв вltосяться
.l,]ше Ltlля\п\л вtсючення нових пи lаhь la проскliв рiшень I,t
,uпропоr]овJних t и,а;ь, Товарисlво не \li]. прJва вttо;иtи зцiьи .u

запропоЕованих Акцiонерами питань або проектiв рiшснь,
. Товариство Ее пiзЕiше Hix за 10 двiв до дати проведення
ЗаIмьItих зборiв повшlЕо повiдоNlити AKuioHepiB про зNIiни у
поря_]}i) _]ebH!l\l), Повi:оltrення про зviни у пUр.]_]ы\ _]ен ],,\,l\

здiйсЕюеться у спосiб, пере,лбачеtiйй CTaTyToIl л]я здiйснення
llисьN!ових повiдоNljlеliь про проведевЕя Загаrьпих зборiв та 'ix

поря,]оi Lеьнии, Товарисlво lа.кож на-сила, повi'Lоvленая про

зN{jЕи у порядку денному Зага]ьЕиа зборiв фон,ловiй бiрхi
(бiр)riаN0, Ira яких Товариство пройш-,1о процедуру ;liстиlтгу. а

такоrti Ее пiзнiше нiж за 10 днiв до датп цроведення Зага-,1ьпих

зборiв розltiщуе Еа власЕiй веб-сторiнцi в rtepeiKi Iптернет
вiдповiдну iнформацiю про зNljни у порядку денrrолrу Загаlънtlr
зборiв.
. Пре_]сlавниьоv АлL,онерd - фirично". чи юр,1_1 l l l " о., -,,

[а ЗаIапьl]их зборах може бути iяпrа фiзичrrа особа абс,

уповноважеЕа особа юридичlоi особи, Посадовi особ!i сrFганiв

Товариства та ix афiлiйованi особи не \1оrк\ть б)lI1
предс,[авЕика\rи ilrших Акцiоперiв Товариства на Заrдlьнпх
зборах,
о Акцiонср Ntac право призначити свого предста]]ника
постiйЕо або на llевtlий строк, Акцiоlrер мае право видати

довiренiсть на право гIастi та голосувд{Ilя на ЗаralпьЕих зборil-х

декiлькоNл cBoiм пр9дставви(аv. У разi, якцо для },TacTi в

Загапыrих зборах з'явилося декiлька представникiв Акцiоrrера.

ре.с,]р\( lься lой представник. JoBipeHiJlL якоIl) B",ldn,l l1,1Hil le,

У разi, якщо акцiя перебувае у спi,rьпiй власЕостi декijlькох осiб.
повЕоваженЕя щодQ Iолосування Еа ЗагiLпьних зборir.х

здiйснюеться за ix згодою одни\1 iз спiввласникiв або 'ft загапьним
представЕиком.
о !о закiнченпя строку, вiдведеfiого Еа ресстрацiю. Акцiонер
\ldL прав\J,ldI,iни,и cBlJ,o преJсldвн.]liа. lовi_lолlивUи лро L(,

ресстрацiЙЕу Koмici1o та виконавчиЙ оргаЕ Товариства. або взяти

участь у Загапьних зборах особисто, Надання довiрсностi на право

}ч.]сli га lо,lос)ваь,]я ьа Jа]а_пьних .бора\,le вllключа,,,lp_Bo
ччастi Еа цих Загмьних зборах АкцiоЕера. яшtй видав довiрелiсть.
замiсть cBoIo представпика,
о loBipeHicTb па право участi та голосчвання на Заг&'тьних

зборах ]чlожс посвiдчуватися депозитарi€Nl, зберiIачеNf, HoTapiycoм
чи в iншоNлу порядку, передбачеЕому чинни}1 закоЕодавствоNI,

ДовiреЕiсть lla право }частi та голосуваняя на ЗагеъЕих зборах
\]o)tic ч,L , ll/ ,lавд.]ння шо_lо lo.|oc} вання ir зазrr_,lенняч t ерслiк1
llиTaнb. поря.ilку деЕtlоlо Загапьних зборiв та визначеЕЕя. як i за

яке (проти якого) рiшенЕя потрiбЕо проголос_yвати, lliд час

голосування на ЗагirпьЕих зборах представник повинен Iолосувати
caN{e так. як передбачеtiо завданItяN1 щодо голосуваIiЕя. Якщо

/t



довiреIiсть н9 мiстить завдання щодо голосуваяняj представЕик

вирiшус Bci питання щодО голосуванtlЯ Еа Зага,.тьЕих збора]( на

свiй розсуд,
о У загмьItиХ зборм можуть брати rlасть особи, вкпочепi

до перелiкУ Акцiонерiв. ялi маютЬ право на так) уlасть. або -rr,

предсгавники, На за]мьни\ rборах ra запрошенням особи, яJ(а

сйикае Загмьнi збори, такок можуть бути присутвi посадовi

особи Товариства ЕезмежЕо вiд володiнrrя ними акцйми
Товариства, представЕик трудового колективу.
о Перелiк AKuioнepiB, якi мають право lla }часть у ЗагапьЕих

зборах, складает"с" стаЕом на 24 годипу за три робочих дtлi до

дня проведеняя Загмьцих зборiв у порядку, встаIiовпеЕому

закоtlодавством про депозитарцу систему УкраlЕи. На виNlоlу

АкцiоIiера Товарйство зобов'язане Еадати iяформацiю про

включеняя ЙоIо до перелiку Акцiонерiв, якi мають право Еа участь

у Загапьвих зборах.
о Впосити змiяи до перелiку AKuiolrepiв, якi мають право Еа

}часть у ЗагrLrIьIlих зборм, пiсля Його складеЕIIя забороЕено.
. Реестрацiя Акцiоперiв (ix представЕикiв) проводиться на

пiдставi перелiку Акцiонерiв, якi мають право на )часть }

загмьпих зборах, iз зазЕачеllням кiдькостi голосiв ко,firого
Акцiопера. Реестрачiю Акцiонерiв (rx представпикiв) прово]ить

реестралiйна комiсiя, яка призЕача€ться Наглядовою радою, а в

разi склпкання ЗагмьЕих зборiв Еа вимоry AKuioHepiB -

Акцiоверами, якi цього вимагають. ПовЕоважеЕЕя реестрацiйIrоi
KoMicii за договором можуть передаватися зберiгачу або

депозитарiю. У такому разi головою реестрацiйIiоi Koмicii е

lIредставЕик зберiгача або депозитарiю.
. РегсФацiйна KoMicb Mat право вiдмовиlи в ресстрац1-1

Акцiоверу (його представIrику) лише у разi вiдсутЕостi в

Акцiонера (його представпика) докумеlrтiв, якi iдеЕтифiц'lоть
особу Акцiонера (його представяика), а у разi участi представника

Акцiонера - також докумеЕтiв, що пiдтверджтють пов}lоваженtiя

представвика Еа участь у ЗагаJьЕих зборах, МотивоваIrе рiшеfiЕя

ресстрацiйЕоj KoМicii про вiдмову в реестрацii Акцiонера чй його

предстaвЕика ДЛЯ )^racTi у ЗаrмьЕих зборах, пiдписаяе головоrо

рiсстраuiйвоi KoMicii, додаеться до протоколу ЗагапьЕих зборiв та

видаt lься особi. якiй вiдчовлено в petc,lpallii,
с Перелiк Акцiоверiв, якi зарееструвалися для участ1 у
загальпих зборах, пiдписус голова реестрацiйяоi koMicii. який

обира.lься просlою бiльшiсгю голосiв ji членiв .]о почаtк1

проведенФI ресстрачii, Акцiонер, який Ее зарееструвався! Ile Nlae

права брати участь у ЗагаJIьllих зборах. Перелiк Аrtцiонерiв, якi

зарееструваJlися для участi у ЗалальвIIх зборах, додаеться до

протоколу ЗагальЕих зборiв.
. Акцiонери, якi на дату складеIiЕя перелiку Акцiоверiв
мають право Еа уаЙсть у ЗагмьЕих зборах, сукуцно € власItиками

10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а також НацiонапьЕа комiсiя з

чiнниr пмерiв 1а фондового ринк) моп(ль пр,rrнача,и cBoix

представвикiЪ для ЕаIляду за реестрацiею Ахцiоверiв,
.rроч"д"rrr" загмьЕих зборiв, ,олосуванням та пiдби]тям ЙоIо

//
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пiдсумкiв. Про призЕачеЕЕя таких представпикiв Товариство
повiдопr_,rясться письNtово до початку реестрацii АкцiоЕерiв.
о 3аtапьнi lбори lralorb KBop)^l {d 1rrови ре,сtраuii _r rя

участi у пих AKuioHepiB, якi сук),пЕо с власниками }te Itенш як 60
вiдсоткiв голосуtочих акцiй. НаявЕiсть кворупrу Заrмьних зборiв
виrнача..ь{я ре,сtрачiиною коNliсi,ю на rtorteb. rакiнчен,tя
peecTpauii Акчiонерiв для участi у Заrапьних зборах.
. Порядок проведеЕЕя ЗтмьЕих зборiв встмовлюсться
чиttним закоЕодавстволt! cTaTyToNf Товариства та рiшеllняIt
Загмьних зборiв, Вiлкривас Загапыri збори Гоiова Нагjlядово]i

ради або член Наг;rядовоi ради, Головус на ЗаrаjtьпIrt зборах
Голова Наг-тядовоi ради або особа. обрана рiшеЕЕям Заlаrьних
зборiв. Заrальнi збори обирають секретаря Загапьних зборiв. У разi
лрове_lенья lаlа]ььи\ lборiв 1 ф.lрvi l.rочноtо о,lо(}вання
Голова НаIлядовоi ради гоjIовус на ЗаrмьЕих зборах.
о У ходi ЗагапьЕих зборiв лrоже бути оIолошсно перерву до
Еаступного дЕя. Рiшенвя про оIолошеЕЕя персрви приймасться
просtою бi ,ь-лi;rю гоrосiв AKu:oHcpiB. якi lзре,сtрlвмися _r,rя

ччасri в Заlмьниr lбораr lа . в.,хсника\lи _.,L:и. lu. ос)Iочи\
принаймнi з одного питашlя. що розIjIядатиметься наступного дня,
Повторна ресстрацй Акцiонерiв (ix представникiв) наступного дпя
не лрово-и,ься, Кiлькiсгь to.tociB Ак Li"-epiB.9|' ,dрс,с 

р}вfu lliч
Jlя )часli в JJl.L'lbHиx lбооах. в.l lьdча, lLс} ч1 пiJ\.-Bi ,rGrll\

ресстрацii першого дпя. Пiсля перерви Загаънi збори прово.trяться
в To\l\ caмo\l\ r,iсui. шо rазнrчеае в loB _o\l. -l-Hl про поовi,,-l ,jя

Загапьпих зборiв. Кiлькiсть перерв у xo.lti проведеяня Загаlьних
зборiв не Nlоже перевищчвати трьох,
. На За]аlьни\ rборах lолос)ваннq прово_l,]lUjя ,5сlr пи.",ь
порядку деЕIiого, вивесенйх па голосування. Загапьвi збори не

моr(уть прийлrатй рiше[Iня з питаЕь. це включеЕих до порядк!
девЕого,
. Право голосу Еа Загальних зборах N{ають Акцiонери -

в-'lасЕики простих акцiЙ Товариства. якi володilоть акцiяIlи Еа дату
сI.лd-денlя пере,liп) Акцjонерiв. якi rlаюlь право на ),]Jc,lb }

ЗагмьЕих збора.х, Акцiонер Ее llояiе б)ти позбавлепий права
голосу, KpiM випадкiв, передбачених чинЕим закоЕодавствоIt,
. одrа Iолосуюча дiцiя Еадае Акцiонеру одIiЕ Iолос для
вирiшеЕня коrшIоIо з питаЕь, винесених па lо-lосуваliня tla
ЗагмьЕих зборах, KpiM проведеЕIlя куNlулятивЕоIо голосуванllя,
Шляхом кутtулятивного Iолосyвання злiйсвюеться обрання члеЕiв
I,Iаглядовоi ради, а тако;к членiв Ревiзiйноj копtiсii, При обраннi
l.уvуляlивrlи\, l o.Ioc} вмIlя\t голос}вJьня лрово_lJ l ь(я шо_lо Bci\
канлидатiв одfiочасЕо, Члеви органу Товариства ввахаються
обраними, а орган Товариства вваr(асться сформованиNI виIсitючно

за уNlови обранtlя повноaо кiлькiсЕого складу opl,ally шлJIхо\t

к}апулятивЕого голосуванЕя.
о Загапьнi збори ]чIожуть прийцяти рiшення про
голосуванця на Зага-,Iьних зборах з llитаlль порядку децного з

викорис,IанtUI}, бюлетенiв д.ця голосуванця,
ГолосуваIllIя з llllTaнb порядк_y денного Зага_lrьних зборiв

к
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l]роводиться викjlючно з використацням бю,цетенiв для
го,посування у разi:
а." якщо Товариство здiйсниlrо пуб-riT не розлtiценrrя акцiй;
б/ якщо Ki.rbKicTb AKrrioHepiB - B-lacHиKiB простих акцili
складас поцад 100 осiб;
в,/ голосування з питань реорганiзацii Товариства, зN,IiIrу тиIIу

Товариства, вчltцення Товариством значЕого правочин.Y,
зltiн1 розrtiр1 С ta t1 tHot о ка п ita t5:

Ii' при обраннi ч.[ецiв органiв Тоtsарцства шляхоlr
ку}Iу_|lя IивIIого гоJосуванrfi .

. Форма i текст бюлетеня для l,о.цосуванця

затверд)t(уються Наглядовою радою I{e пiзнiше нiж за l0 днiв

до дати IIроведенця заг&,Iьцих зборiв, щодо обра! ]я

кандидатiв до сю-rалу органiв Товариства - не пiзпiцrе Hirrt за 4

днi до дати проведеtiня Загеtьних зборiв, а в разi сtlrиканrrя
загапьних зборiв на виrtогу AKuioHcpiB - Акцiонерамrт. якi

цLоlо tsи}l!ldюгь. Бюлеtень_l.tя lолос)в:lнLUl loBtlaeH rti. t,l t,

BiдollocTi, [ередбаченi чиннил1 законодавство]!L Бю-lеrеIli -l.tя

lоJос)ваlи опечат),югься лiчильною Ko\Iic:,t,.,

зберiгаються у Товариствi протяго\1 строц, йоIо :iяrьностi.
аце }re бi",iьше 4 poкiB,
. Для пiлрахlнк1 голосiв la вир:шса{я ,lLL"\ , ,lla iь,

повlязаних iз забезпе.lенняпt iIровс.]ення гоJос\вангrч.
ЗаIаLпьниrtи lбора\lи обир.r, tься _,iчIl ,",,_ Ь-\l,.:ч,
Повповаження ,цiчиrrьноi Koпricii за договоро\t \lоБ)lь
передаватися зберiгачу або дспозитарilо. Улlови такого

договору затверд;куються Загальнил,rи зборалtи. У разi, якщо
кiлькiсtt, AKшiottepiB - власникiв просtих ак.riй сIiлilJ]г ltoн]_1

l00 осiб кiлькiсний сIс]ад лiчиJьноТ Kollicii не ллояiе бути
]чlенши\{ нiж З особи. ,Що сюrаду лiчи-,rьноi Kovicii не пtоlкlть
включатися особr1. яId входять або с кандидата\{и до сьцаду
органiв 1'овариства,
. Рiшенtц Зага-,Iьнrrх зборiв з питань. передбаT ених
[ункталlи 10,2.2, 10.2,З, l0,2.1З, 10,2.15. |0.2.1'7, 10,2.2,2

CTarlTy Товариства, прийшrасться бiльш як Tpboмa чвсртяNIи

lo.IociB AKuioHepiB. якi зарегсtр5валися _Lля 1,Iac,i r

Загальrrих зборах та с власЕика]\{и голосчючих з цьоr,о

питаннrt акцiti,
Рiшення про вчинеЕrUI зllачного ltравочицу, якщо риIlкова
BapTicTb ллайна або послуг. що е rrредмето}t такого [равочиllу,
перевищуе 25 вiдсоткiв, а,Iе меIIша Hbt( 50 вiдсотldв BapтocTi

активiв за данLlNllI ocTatiнboi рiчцоi фiЕацсовоi звiтностi
Товариства, [риймасться простою бiльшiстIо гоJосiв
Акцiонерiв, якi зарееструвапися для участi- у ЗагaLцьних

зборах та с власника]!1ц гоrос}ючих з цього питанця акцiй.
Рiшення про вчппенtiя зцачцого [равочицу. якцIо ринкова
BapTicтb lraiiHa або послуг, цо с rrредN{етоN{ такого rrравочиllу.
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становцть 50 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi акrивiв за дациrrrи
ocTaцHboi рiчноi фiнансовоi звiтцостi Товариства,
прийлrаеться бiльш як 50 вiдсотками голосiв Акцiонерiв вiд Тх

загацьноi кiлькостi.
При лрийняттi рiшення про попередн€ схв&lеllня зЕачних
правочинiв lасIосов)ються Bi.rпoBirHi поло)кенlш tlboIo
п)ltкD ]а-пежно Bi_t tрсничttоТ сукlпноi B.lptocti tаклх
правочинiв.
Обранипrи до складу оргацiв Товариства ш,|lяхом
к}\t)ляlивIlоl,l lолос)вання вважаюlься ti кан_iи_Lаги. якi
набрали найбfiьшу кiлькiсть го.lrосiв AKuiottepiB порiвняно з

iншипtи кандидатами,
Рiшенlrя Загацьних зборiв з iцших питаtIь. вицесеtlих на
голосування] [риймасться простою бiльшiстю голосiв
Акцiонерiв, якi заресструвапися для участi !, ЗагаrIьЕиI
зборах та с в,,lасниками голосуючих з цього цитання акц]li,
о За пiдсумкамц гоJIосуванIIя скlIадасться протоко]. шa)

пiллисlсtься Bciva членаvи лi,tильноi Kortiti]. я iбп*,,
учасtь 1 пiлраrlнк1 lo.tociB. У разi перс_ачi lUB-ODa,n(H5
лiчильн,.lТ KorticiT rберirач1 або lепоlиrарiю про]оt,,, г

пiдс}N,ки lолOс)вання пiлписlг пpe_lc,aBHlln i,pi -,l о,-,

депози гllрiю. Рiшення Заtаtlrtих збоо'в BBlnif. о.ч
гlрийцяти\l з r!о\lенг) cKqaJeHLul лрогоко..\ поо пi.l.},,ыt
гоJIосуванru{. Протокол про пiдсуrlки го-]ос),ванtц .]оJасться
до протоколу Загальних зборiв.
. ПiдсуNrки голосуваlцlя оголошуlоться на ЗагаJIьнIIх
зборах та пiсля закриття Загапьних зборiв доводяться до
вiдолtа Акцiоперiв [ротягом 10 робочих дlriв ш;lяхопr ix
розшriщенllя в lreperKi lHTepHeT на власнiй веб-сторiнцi
Товариства або публiкачiТ у офiцiйнопrу друковаttолл1 органi,
. На Загtt_цьци'i зборах ведеться протокол Загальних
зборiв, до якого заносяться вiдомостi, передба.rенi чиIIниlt
законодавством,
. Протокол Загыrьцих зборiв складасться протягоN! 10

днiв з пIопtенту закриття Зага[ь!iих зборiв, пiдписусться
головуючиNl i секретарепt Заг&,rьних зборiв, пiдшивасться,
скрiплlоеться l]ечаткою Товариства та пiдписопt Директора
Товариства.
. За рiшенняN{ Загапьних зборiв хiд Загсlпьних зборiв або

роt1.1я.] окре\tого пиlанlul Ito)I(e фiксlваtися гехнiчllи\lи
засобами, вiдlrовiднi записц яких додаються до протоколу
Загаъних зборiв.
о У невiдмадних випадках за рiшеннялл LIаг.rядовот ради
ra 1 paзi. якцо загаJ]ьна кiлькiсrь Акчiонерiв ctcla_ra, не
бi.цьше 25 осiб, Загацьцi збори мо;кlть бlти провеленi
шJяхом заочного гоJIосуванIui та прийrrятrя рiшепlrя пtетодолl
опитування. У такоluу разi проект рiшення або IIитанця для

/|



гоJосуваiIцЯ Еадсиласться Акцiоцерам, якi повrrннi протягоNI

5 каIендарцих днiв з дати одерхалiця вiдповiдного проекту

рiшення або питанця для го,iIосувацяя у письл,lовiй форЙ
сповiстити щодо цього cBolo думку, Протягоlчt l0
ка[ендарцtiх днiв з дати одержаЕIхr повiдоNlлення вiд

останцього Акцiонера Bci AKuiotteptr повиняi бути в

письшrовiй форллi поiнфорпtованi Головою Наг-пядовоi ради
лро прийFtя ге рiшсння. Рiшення вва],кlr lься прllйня l и\t, якшо

за цього прогоJlосувапи Bci Акцiопери - власцики го;осуючих
акtriй.

I1аглядова рада Товариства.
. наглядова рада е орIаяоNi. шо здiйснюс зах!lст прав

Акцiоrrерiв Товариства, i в меяtа-х cBoei компетепцii контролюс та

pery:rToe дiяльвiсть,Щиректора Товариства. Наглялова ра:е
пiдзвiтна Загапьfl иN{ збора.м.

До ко\шетеЕцii НаIлядовоi ради Еапеriить впр]Еlен]я

rtитаяь, передбаченИх СтатутоNf, а такоrtt передмtiх на впрlrrlен:j;

Наглядовоi ради ЗаIальпими зборами. ,Що виIспочноi коrIге;е:l;:l
Наглядовоi ради rrапеrк{ть i

- коЕтроль за реапiзацiею осЕовЕих tlапря\l]в

lовJрисlва. 1хваtеьня ctpa,etti а б'знс:-п,.,;
[оварисt ва. ззi.lснсllня Kol ,po,пo?alio]opeлL'al :" 

:

- обравня та припипепня повяоваяевь .Щиректора:
- затверлкеtlllя умов KoHTpaKTiB, що улсrадати\1)"Iься з Директороu,
1аlверliаtенl-Я \NloB оlIлаlи праui ra varepia bnolo jl,]\l)лlоваь l,]

Директора;
- lioH l роль д,яль,]остi Lирек,,ора:
- прийяяттЯ рiшення про прIrтяпlенЕя до дисцпплlЕарно1 та

майповоi вiдповiда"rьностi,Щиректора;

,f Li];;!'J::

- прийняття рiшевня про вiдсторонеЕi{я Директора
повЕоваrкеяь та обрання особи, яка тиNlчасово

повноваrкення Директора;

вiд здiйсЕенllя
здiйснюватипtе

- затверлхення в N{exax сво€i колтпетенцii положепь, якиItи

регулюються питаЕЕя дiяльяостi Товариства;
- обравня та вiдкпикмЕя корпоратиtsЕоIо секретаря Товариства та

затвердтеЕIlя Положепня про корпоративIIоIо секретаря;

- прrrйп"rr" рiшення про створеЕЕя, реорганiзачiю та лiквiдацiю

дочiрвiх пiшlриеrчrств, фi_,liЙ i представниtдтв Товариства.
,tаlверlженья i\ c,a,)TiB la l оло7кень:

- визначепня орlанiзацiйноi структури Товариства;
- визIiаченнЯ фондiв Товариства, порядку 'ix утворення. ЕаIlрямкrв

ix в,]корис iJння:
- затвердтiенIIЯ систеrrи фiнансови{ покalзЕикlв дlяльЕостr
Товариства. кошторисУ витрат Товариства, чисельносT1

працiвникi". шrаr"ото розпису i умов оплати працi посадових осiб

i працiвникiв Товариства, йоrо дочIрнlх пlлприеNlств, Фlлlи,
представЕIiцтв, а такох показЕикiв, розлriрiв i TepMiHiB ii
преNtiюваIlЕя;

i.1
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вt{рiшевItя ЗагмьЕих зборiв:
- приЙЕяття рiшеЕня про отриNlаtшя Товариство\1
1ап} чеllня iнвссrицiй: прийняпя рitl-снги
ТоварIiством позпк;

- прийЕятIЯ рiшенвя прО участь Товариства у промислово-

фiвансових грlпах та iЕших об'едЕаЕнях:
] прийняп" р:Llення про }час]ь'lоварисlва ) clBUpeHbi il,ши\

юридиrших осiб. про слсrад, роз\liр та порядок внесенtlя вкrадtв

Товариства до статутЕих KaпiтaliB iЕших юридичлих осlб,

прийняпя рiuJенltя про РОЗПОРЯ_r,КеННя часt;ачи,акцiяrtи,
доrlllми) Товариства в статутIlих Kafiiтa-.Iax iнших 1орйдичних oclb;

приЙняття рй"пп" ,rро вихiд (вибуття) iз скл&цч учасникiв
(акцiоперiв) iяших юридичвих осiб;
- прйЙЕяття рiшеIll1я про вчине!IЕя Товариствоv буль-якйх

пра"очинi" (укладепня логоворiв). якi передбачають зобов'яза!ltя

ТЪвариства rta супrу, що перевищус 500000 0l'ятсот тисяч) rpllвeub:

- прfiЙriяlтя рiшеЕЕя про BllиEeHItlI зIJачвоIо правочину! якщо

риякова BapтicTb ýtайЕа або послуг. що с Його предNfетоv,

irr"оuиt" вiд I0 до 25 вiдсоткiв Baptoc i акrивiв 1а _"rHyIl,,

ocтaнIrboi рiчЕоi фiнансовоi звiтностi Товариства;
- прийЕяттЯ рiшеЕня прО вчиllеЕЕя правочипу: ll1одо якого с

заiЕтересовавiсть; прийЕяття рiшеЕня про внесеЕня пигаlJня про

вчиllенllя правочин,ч, щодо якого е заrцтерссовепlсть, на

Kpe,]I1T]B l IlL]lIi к.

про на.]анЕя

- приЙяяття рiшеппя про передачу ]vIaiIHa або \lai]iloвп\
напежd,ь lоварисlв\. в {xc,laB\, iпоtек1 чи'lаirоВ\ пUа.,

- прийlшття рiшенвя про розпорядкення зе\l,]сю,

lоворисrв1 в корис,}вапня -бо r,_б1 rою 1 влас,ri. t":

- поIодхеЕЕя доrовiрt{[х цiв rra продукчiю, тарифiв па

посл}'ги;
- погоджеIiЕЯ призliачевяЯ на посаду. кандидатур головllоIо

б}.хгir]тера Товариства. головногО 1нжеЕераj заступllикtts

!иректора, керiввикiв дочiрнiх пiлприеrrств, фiлiЙ, предс.lавництв,

iншпх структурних пiдроздiлiв;
- встаЕов-:lеЕIJя поflядку проведення ревiзiй та коятролю за

фiнапсово-rосподарською дiяльнiстtо Товарпства;
- вrtзЕаченltя аУДитора 'Говариства та визЕатIенllя }aloB доIо]rор_Y,

ло }клхJэlи\lеlься,l ьи\t. всl4яовлеllня pol\lip) Uп]а1,1 йоlо

посл)I:
- приЙtrяттЯ рiшеш{я прО провсдеЕIlЯ чергових аЬо позачергоlзих

загапьних зборiв вiдповiдно до Статуту та _y випалках,

встановлеЕих чиIлlIl]l закоЕодавствоl!1;
- пiдIотовка порядку денlIоlо Загапьяих зборiв. прийняrтя рiшення
Itро дату iх проведення та про включеlfitя пролозицiй ло порядку

девного, за виняткоNl передбачеЕих Статlтом випадкiв скликанllя

Загапьяих зборiв АкцiоЕераN{и;
- обраЕЕЯ ресстрацiйЕоi Korricii для ре€страцii Акцiонерiв (ix

пре LсIавниl,iв) _],Tя }часli 1 Заtэльн.lч зборJ\, la вlня,ко\,l

прав. rrio

к},;

Iiа,fдiою

роботи та

виг4lкiв. Bj гаьовлених (' lаглоIl:
- визltаченl{я дати сюlаденtlя перелiку Акцiонерiв, якi пIають бчти

повiлоlrленi про проведенflя Загацьцих зборiв; визЕачеЕвя дати

складеЕпя перелiку Акuiоперiв, якi мдоть право на участь у

/l



I

Загмьних зборах;
- визЕачення дати складення пере-riку Акцiонерiв, якi мають право
наоlриLаннядивitrе r_riB. поря_rку ta сlpoKiB виl.]lаlи _rlBileH ri",

- прийняття рiшеi{ня про продах раЕiше викуплеIiих Товариством
акцiй;
- приЙЕяття рiшеЕЕя про розмiцешfi ТовариствоNI iнших цiнних
паперiв, KpiM акцiй (облiгацiй та похiдних цiЕних паперiв), на
c}afyJ що Iie аеревlIшус 25 вiдсоткiв BapTocTi сивiв Товариства,
видачу Beкce]liB, придбаЕня та вiдчухення цiЕних паперiв.

емiтовапих iншими особа,ми;
- прийItяття рiшешlя про викуп розмiшсних Товариствопл iнших.
Kpilr акцiй, цiвних паперiв;
- прпйЕяття рjшепЕя про запученвя суб'скта оцiЕочноi дiяльltостi
для оцiЕки NtаЙЕа Товариства та затвердження ylroB доrовору, цо
) кла_]а l и ve l ься 1 Hr] \l. вс lановлення роз\лiр) опл] ll иоl о пос.l). :

- затверджеЕня ршIковоi Bapтocтi АкцiЙ та iншого маЙна )
випадках, передбачеЕих чиЕIIиl!1 закоЕодавствоN1; ItотивчванIIя

рiшеtшя, якщо затверджена риtкова BapTicTb Акцiй та iншого
vайrtа вiзрi rняr lься Bi_1 в]р loc l i. ви,tначеноi Bi_inoBi_lHo -о л,l,,Ho, о

1aлoнolaвc lBa бi.,lDlLe нiж на l0Bi_]colKiB:
- прийняlтя рiшеняя про обрання (за,viну) депозитарiю ц]н]rlj\
паперlв та затверлхеЕЕя умов доfовору! що ук.]аJатIl\lетьaя з il]i}i.
встаЕовленяя розмiру оплати його послуг;
- Еадсиланtlя пропозицi'i AKuioEepaM про приJбанrя HLlexH]l\ i\l
простих акцiЙ особою (особа,\fи, Ulo дilоть cпilbнo). яка при:(iurа
коllтрольниЙ пакет акцiЙ, вiлповiдrо до чивllоIо законо-lавства:
- прийняття рiшення про присднаltllя. затвер-lхення
передав&1ыlого акта та ylloB договорY про приеднанtlя у вItпаJках.
коли чиl]ниv законодавс,Iвом лt)звоJIrIеться прийнятrя рiшення
l[а,,1яtrовою ра_rою: вирiшеьня iнших tиtано. вiлнесе, и\ lo
коrlпегсацii Наl,tя toBoi pa_1,1 чинни\l .aKoHo_]aBcrBov. } pari

злllття, прItедЕаilвяl подiлу, видiпу або леретворенtIя Товариства;
визЕаIlЕя ТоваристваиNlовlрЕост1визначеЕIiя

ЕеплатоспроможниI1 вЕаслiдок прийняття ЕиNI Еа себе зобов'язаЕь
хбо i\ виконаJья. у lo\ly ilис li B,]ac..iJoK вип ,аlи дивi-сн_l:в або

викупу акчiй;
- вирiшеrrвя iнrлих питаtIь! що 11ыIежать до виклrочllоi коNIпетенцii
IIаг-,lядовоi ради зIiдпо iз чипциN1 змоЕодавством.
. ПитаЕЕя, що Еапежать до виключllоi компетеЕIIii
На1,1яловоi ра_и. не лlои) lb вирiurваrися iнл"rtи oplaba,ttt
Товарпства, KpiM ЗагаJIьних зборiв, за виIlяткоNl випалкiв,
встановпеЕих чиIIIIиIi законодавство\I.
о Ч:rени Наглядово] радп Товариства обираються Загмьвими
збораItи шляхоN,I 1i)а{улятивЕого голосування з числа AKuioEepiB -

фiзичtлих осiб, якi ]чtають повItу цивiльllу дiездатЕiсть, т.L/або з

чисiа АкцiоЕерiв-ЮридичЕих осiб, Голова Наглядовоi ради
обшрасться ЗагапьrIиNfи зборами без застосувш]ня (уIrуjIrIтивного

голосувавtlя iз числа ч,тенiв Наглядовоi ради, обраЕих шляхом

кумуJlrIтивЕого голосуваIlЕя.
. наглядова рада обирасться у кiлькостi З (трьох) осiб. ЧлеrIи

НаIлядовоi РаДИ lic _'уtОЖУТь входити до ск,таду Ревiзiйно'i KoMicir.
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Директор Ее мохе бутп членоN! Наглядовоi ради. ОдIа й та caN{a

особа \4о,ке обира] ися до cK_laf\ HJ|.L!]oBoi ра_lи Ilеодllорлоl]о,
. члев наIлядовоi ради повипеп викоп)вати cBoi обов'язки
особисто i lle може передавати власнi повIiоваження iнпIiй особi,
KpiNI ч-.1ена Наfлядовоi ради - юридично'i особи. Чхех Наrлядовоi

ради - юри_]ична особа \tоже \lаIи необ\lеБену кiл"liiс ь

пре]ставникiв ) На1,1ядовiЙ paJi, Порядок дiяльнос. i лреJс lав,rи"а
Акцiонера - юридицlоi особи у llаглядовiй радi визначаеться
самим АкцiоЕером. ЧлеЕ Наглядовоi ради - юридична особа Еесе
вi:повi.lмьнiсtь переL 1оварисtволr ,]а дil'своlо пре_]с,авll lKa )
Наглядовiй радi,
о Ч.tеьи Наlля_lовоi ра,]и ]дiйснююгь cвoi l овнова],ксн,]я .

NtoNtcHl} l'\ обранья _to \lo\leHlJ припиненRя ix повt.ов"lдеьь в

порядку, встмовленому СтатутоNl та чшtllиNt законодавствоNr,
. Повноважснья пре,]сlазникх Акчiонера - юриJилноi осOбl,,
яка € rшевом наглядовоi радп, дiйсвi з момеЕту видачi йо\l\
довiрепостi Акцiонеролr - юридичпою особою та отриIlання
Товарtrством письмового повiдоIшеЕЕя про призначення
предсIавниliа. яliе повинно пtiсlиtи Bi_roMocti. t ере.16э;с ri -.,r ,,,,,,

закоЕодавстволr. Акцiопер - юридична особа Nlac право в буr;-
який час вi_lкликаlJ cBol.) предс.Jвllипа. Uo пре I\'ab.'ll ,,,,
iьтереси ) На]ля-lовiй paJi пи(ьмово повi.]о\l,,в ll, lJJ L.
Iоварисlво, ] дня направлен. я l_nolo nOBiJo\l, сtlп'
повIiовФкеЕЕя представЕика Акцiонера в Наг-lя:овiit pa:i
ПРИПИЕЯЮТЬСЯ.
. Рiшення Зага:lьних зборiв про вiдЁlи(ання Nloxe
прийма,гися виключllо стосовЕо Bcix члеЕiв Нагrядовоi ради,
Якцо кiлькiсть членiв Нагпядовоi ради становить [1енше по]lовиЕи
ii кi",rькiсного с(хаду, Товариство протягоI1 з мiсяцiв l,lae скликати
позачерrовi ЗагмьЕi збори для обра.ЕIIя всього складу Наглядово]l

ради.
. Без рi_ленtrя Jаrа-пьаих зборiв повнова:кеt,llя члена
Наглядовоi рали припиняються за його бажаЕЕям за Yмови
письIfовоIо повiдом"тепня про це Товариства за 2 тижiji в разi
Ееможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi
набрання закоЕЕоi сили вироком чи рiшеЕЕяNI с)цу, яким йоIо
{асуJжено .lo лок]рJння. шо виttlючаг молiливiсtь викопаllня
обов-яlкjв члсна Наrля_rовоj рази: в разi cNlep i, виз,]ання йоlо
не.]l.T_аlниNl. об\,ежс,lо _li.,fаlним. беrвi.ь,, Biдcrtt,tl'.
поNIерлим, в разi втрати членоIt Наrлядовоi ради або особою,
iнтереси якоr BiH представ]Iяе у Наглядовiй радi, статусу Акцiопера
Товариства.
. Члени JTar rядовоi рали l,]iйснюю.ь !во'' lовноваiliенllя н_
пi-сrавi :otoBop1. }аlови якоlо. в ,1oI!) числi цо_]о розчiр)
вшlаIороди! затвердrкуються Заrа,тьнилtи збораNlи, а предс,tавilик
Акцiоrlера - юридичЕоj особи, яка е членом Наглядовоi ради.
здiйсЕюс своi повноважеI iя вiдповiдно до вказiвок Акцiопера,
iптереси якого BiE представляс у Наrлядовiй радi. Вiд iveнl
Товариства договори пiдписче особа, уповновФкена lta те
ЗаIальtlиi\,iи збораIш, Дiя договору з члеЕом Наглядовоi ради
припиItясться одпочасЕо з припиЕеIiЕяl\{ йоrо повновахень з будь-
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. Голова наглядовоi ради орIаЕiзовуе роботу наглядовоi

ради, cкjlltкac i] засiдаt1пя та Iоловус ila них, вiдкривае Загапьнi
збори, здiйснюе iliшi повноважепня, передбачеtri Похоrкенвя-м про

Наглядову раду,
о У разi неможлIIвостi викоЕаЕня Гоr-Iовою нагr-шдовоi ради
cBoix поввовахеЕь його повноважеЕня здiЙснюс одfiЕ iз чjlеЕiв

НаIjIядовоi радй за i"i рiшеЕняv.
. засi.]ання НаtлядовоТ ради ск,liJкаюlься la i,liцiа,ивок,
Голови Наглядовоi ради на вимогу члена НаIjIядовоi ради.
РсвiзiйЕоi KolIicil, fiиректора. На вилtогу НагiядоRоi ради в i"i

засiдаIiFi абО в розrлядi окреN{их питаl{ь порядку денrlого
засiдавня берlть участь члени Ревiзiйноi KoпliciТ, ,Щиректор. iншi
особи Еа запрошеЕпя Наглядовоi радi,r.
. засi_lанJя Наl.rя:овоi ра:и прово_lhгься в \lip\ необх'L"осli,
апе не рiдше одЕоIо разу Еа KBapтarl,
о Засjдаr,iня Наглядовоi ради е правомочвиl1,
бере участь бiльше половиllи i"i сliцаду,

якщо ]] 1lъо\1\

I-Ia засiданнi Наглядовоi ради кожнйЙ члеЕ Наг-lя.lовоТ ра.]п

vа€ одиЕ голос. Рiшеняя Наглядово'i ради приIi\lа€ться прост,r1,,

бiльшiстю вiд загапьЕоi кiлькостi ч-lенiв I-1аrлядовоТ pa:tt,

заносяться BiдoltocTi, передбачеЕi чиЕни\! законо-]авствir\L

Протокол засiдаяяЯ Наглядовоi раJи офор\1.1ястъся протягоrt 5

дlliв пiслЯ проведевня засiдаЕЕя, пiдписусться го,lов),lочи\1 Еа

засiданнi, Засjдання Наглядовоi ради або розг,rя,] окре\lого
питання за l"i рiшеяЕялt ltoKe фiксуватися TexEi.I1lиNlrt засоба\Iи,

У невiдмадних випадках за рiшеЕЕяу Го-]ови Наr,лядовоi

ради або особи, що ви(оIlу€ його повноваiкенпя, Наг,tядова рада
\lоя{е прийЕяти рiшення шлJIхом проведення заочного rолосуваЕЕя
(опитувапЕя). У TaKoNry разi проект рiшеIrЕя або питанrtя для
го-llосуваfiвЯ ЕадсиластьсЯ iнiцiатором всЬ1 члелаN{и }Iагjtядово'i

ради, якi повинlli в г{исьмовiй форплi сповiстити шодо нього cвolo

ДУМКу, надiсJавшО лIIсьN{ове повiдоIfленЕя Еа адресу Наrлядовоi

ради, РiшеннЯ вважаеться приЙняттi у рalзi. якщо за ньоrо

проголосYвали Bci члени Наглядовоi ради.
. наг]lядова рада N{ac право обрати корпоративного секретаря

Toвap,lclBa. Корпораr;вний ceкpelap ' особою, я;а в:lповi_l,r, la

взаеN{одiю Товариства з Аr.цiояераNiи.

,Щпректор.
о !иректор е виконавчиNt оргаЕоNt Товариства. здiйснюс

управлiння поточною дiяпьIliстю Товариства та Еесе

вiдповiдмьнiсть за ефективнiсть його роботи згiлно з ttринципшпr
та порядкоNl: встановлеЕими Статутом. рirцеiняпм Загаtьних
збор]в та НаглядовОi ради. Щиректор пiдзвiтяий Загапьнипl зборам

la Нс],1я.]овiй pa-li ra орrааiзовlс в,rконаьня ix рiше;ь,
. До Nоl,!пе,е)ll,,'i!ирекrора н.rrеlrtигь вирi_лсння Bcir пиtан ,.

l/
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11ов'язаних з (ерiвництвоIf поточirою дiяльЕiстю ТоварIIства, KpiNl

питань. цо 
"-Ъrr,uru 

до виключЕоi коlrпетенцii Загоtьних зборiв

та НаIлядовоi ради,
. До ко]чlПеТеНцii Директора, зокремаj lIмехитьi
- керiвЕицтво поточною фiнансово-lосподарськоlо дlяJlьЕ]стlо

Товариства, вирiшеЕЕЯ оперативниХ пптаЕь дlя"lьЕостr

Товарис lBa:
- розробка, впроваджеЕ!Iя та забезпечеЕЕя виконанrIя п,:Iапlв

дiяjlьностi Товарfiства i змодiв, що забезпеч_ють в!IкоЕання

виробЕЕчltх завдань, реапiзацiя виробничоi. технологiчяоi,

iнвестилiйпо'i i цiновоi полiтики;
- орrанiзацiЯ контролю за збережеllltям. рацiоЕмьltим
викорис lапhяIl \1.1йьd'l oBxplc l ва. ol риvанья\t пр,rб) l к) :

- розробка i затвердження за погоджеЕllям з Нагiядовоlо радою

договiрних цiн Еа пролчкцiю, тарифiв па роботи та посjIуIи;

- розпо,лiл Еосадов!tх обов'язкiв N{iж посадовиN{и особаNlи

про працю

дiяrьност]

перевiрок

Товариства та спеuiа-liста,ми;
- забезпеченllя викоЕаЕня вимог Кодексу заliонiв

Украillи ,d За},,о,r} \ кр.-liьи Про охоро,з5 пра-ii :

- подмня ЗагмьЕцм збораNt пропозицiй з питань

Товариства;
- ,,рtанiза,riя прове_еtlня ревiliй i ")_]иlорi"I 

ll\

фiнаЕсово-господарськоi дiяльвостi Товариства, р!-]]г,rя_]

висповкiв, матерiапiв перевiрок i слркбових розсjli.])вань:
- забезпеченЕя свос'lасного i повиого виконання рiшепь Загаlьнlll
зборiв, договiрIiих Та iнших зобов'язмь Товариства,

. ДиректороN1 мохе бути буль-яка фiзичяа особа, яка ttac

повну цивlпьву дi€здатнiсть. i пе с ,LleHoM Наглядовоi радr] чи

Ревiзiйноi KoMicii,
. ДирекlоР викон)( cBoi lIовнlJвJжепнЯ r vovear1 'lu,О
обрання лО iurcl,veяTy вiдлстикаяЕя Наг,''Iядовою радою, Пiдстави

припинеItЕя повноважеIiь Директора встановлюються чиl]нllNl

ЗаКОНОtrаВС l ВОМ la КОН фаК lo\1 З rlИ\l,

. Без рiшешц Наглядовоi ради повяоважепЕя Диреttтора
припиняоться за його бажавlIяN{ за уNlови письNлового

,rЬвiдо"I-T енн" про це Товариства за 2 Tияrlti, в разi неN{о)кливостi

виконаtIIlя обовiязкiв за ставом здоров'я! в разi Еабрашfi законноi

сили вироliоIf чи рiшенIIяNI с}цу, яким його засуд'{iеЕо до

покарfilня, цо вIIкjIючае мояс-Iивiсть виконання обов'язкiв

Дирекrора; в разi cMepTi, визЕаIlIiя йоIо недi€здатЕи\{, обме'кено

дiсздатЕиI,i, безвiсIrо вiдсутнi]чl, померлим.
. Директор за поIодхенняNl з НаIлядовою радою призначае

au"ryn*uniu !ирсктора, здiЙснюс розподi.,l обов'язкiв vi}i Еиvи, У

разi тйNiчасовоi не]"1ожливостi виконФIЕя Дирсктором cBoi\

поввовалtень його повЕоваr(еЕЕя. IIередбаченi Статутом, здiйснюс

одиЕ iз заступЕикiв Директора за наказоN1 Директора або рlшенЕяNI

Наглядовоi ради.
. ДиректоР приЙNlас рiшеtlЕя одllоособово шJUIхоN1 видаIiяя

яа.(азiв, ро?порядхе}lь. пiдписмЕя правочинlв, док}аfентlв

фiнавсовоrо, матерiа,lьЕого. Nlайновоlо, розрахутrковоrо та

кре_lи l Hol о \арм l ер) . вчине;ня юрпJично {ьач J \lиI _ri;,

zL''
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. Директор:
_ !1а€ право без довiреностi дiяти вiд iveнi Товариства;
- преJсlавля. iнrереси lовзрисrвз у BjaivoBi]llocи,j.l-\ 1ор fuIJ\]и

державноi впади: мiсцевого саItоврядуванЕя, суб ектами
господарювання, iншилrи орrанiзацiялtи, устаЕовaшtи, юридичllиN{и
особа\tи. lроIt,l-я lа\4и. а ,акож в с) ,l:
- вирiшус оперативЕi питмня дiяльпостi Товариства;
- виJJг в Ilежа\ cBo,j' ко\lпеlенuii нмази. рO(поряJжсdня.
обов'язковi дтя виконання Bcilta працiвникаIIи Товариства;
- рJlпорядriа, lься vJйноv Товариtrва. в tc,vl ч,лl,ti IpolLUIlиM,]
коштаNlи. la вчиня, правочини rlклала, _rotoBop,tr Bi L irteHi
Товариства з }тахуваЕIlям обItехепь. встановлеllих Статутом; 1,

р.rзi. якшо д,lя вчинення б1:"-яких правочиrliь JfiJ в.]и,lеlljlя
певЕих дiЙ у вiдповiдпостi з Статутоу необхiдне вiдповiлliе
рiшеЕЕя iЕlлих оргаЕiв Товарrrства, ,Щиректор не мас права
вчивяти TaKi правочици (}тсцадати TaKi договори) або вчиня,l,и Talli
дii без талiого рiшепня;
- затвердr(уе cBo'rM пiдписом док}аtеЕти фiнансовоlо.
IlатерiаъЕого, маЙllового. розрахунковоrо та Kpc,]]]Ti{(rI(r
\apa{lepy. в tort} числi -ек r"рачiI. lвilи la бdlо lc,,, \,d

ро{лtJря_чоlо r,i:пt,с1 ra раr,rнкаrtи Iоварпсlвз:
- видае довiрепостi на представвицтво вiд iN{eHi Товарпстваi
- приймас ва роботу та звiльвяе з роботи працiвникiв Тоааг]l.твз.
фiлlй. преTсIавницгв. ьерiвьиtiв лоч'рь'r ,i .лрl , \lcjB, dс,о_, в.,,

до працiвникiв Товариства за\о'Lи ._охо, .пlrя i ,,ara -_]а, |-J ,jl,\
стягЕення;
- затвердrryе посадовi iнcTplKuii прачiвникiв Товаристваi
затверджус графiки вiдп,чсток працiвнttкiв Товаристваl
- уклада€ вiд iпrепi ToBaptrcTBa ко-rIективlIий доrовiр з трудовиNл
колективом (),повIlоваr(еним Hиld органо\t);
- органiзовуе бухгаттерський, оперативЕий i статистичlмй облiк i
звiтЕiсть в Toвapиcт]ri;
- забезпечуе своечасЕ€ i ltовliе виI.онаl1хя рiшель Загаr,rьних зборiв.
Наглядовоi ради, договiрних та iнших зобов'язаЕь Товариства;
- виконус iншi функчii, необхiднi для забезпсчеЕЕя поточвоТ
дiяльностi Товариства.

Ревiзiйна хоlriсiя.
. Ревiзiйна комiсiя здiйснюс коtlтроль за фirrансово-
господарськоlо дiяльнiстю Товариства, Ревiзiйна коrviсiя пiдзвiтна
ЗаIа,,1ъним збораNr,
. Рсвiзiйна комiсiя:
- контролкrе дотрилlання ТовариствоN, чинного законодавстваi
_ розгляда€ звiти а,чдиторiв та готус вjдповiднi пропозицii ЗагаrlьниNl
збораNli
_ вноси lb на l"lапьн: lбори irбо Hir ля lовiй рэ i проr o,.ru'i цо ,о б) ]ь_

яких литань. вiднесених до компетенцii Ревiзiйноi Koпricii. якi
с loc) 1.1l rся д;q bHo.ti [овари.tва,
. Ревiзiйна коlliсiя обираеться шляхом куNlулятивного голосування
,l числа AKuioнepiB - !i,ичних ocio. яьi чоюlь пов,r) U,rBi lb,r)

дiездатнiсть, тrабо з чис-]а Акцiонерiв-юридичнЕх осiб, Голова
Ревiзiйпоi KoMicii обираеться Зага]iьниNrи зборами без застосування

)1
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ку]IIуJUIтивного голосування iз числа членiв Ревiзiйноi KoNljcii, обраних
шляхоNl к)аl},лятивного голос}ъання,
. Ревiзiйна коviсiя обирасться у кiлькостi З (трьох) осiб. ЧлеIIаNIи
Ревiзiйноi Ko:{icii не i!Iоj{ý гЬ бlти членИ Наглядовоi РФ]И, Директор.
корпоративний секретар! jншj особи, передбаченi чинниN1
залiоно laв.lBo\l, tllепи Ревiliйно: K^!li\ii не vor().lb ь\о lиlи ,lo (]tпJ l)
jliчиJlьноi Koмicii Товариства, Одна й та carlla особа Ntor(e обиратися ]r;
с&паду РевiзiЙноi KoMicii неодноразово,
. Член Ревiзiйноi Koмicii' повинен викон\.вати cBoi обов'язки
особ,r.lо i пе \Io,Ke пеDе_]ав.lи власч: гоsllова,h;пя ib.Uil. .собi. l.pitl
члеIlа Ревiзiйноi ko\licii - юридичноi особи. t{пен Ревiзiйноi koлlicii
юри lJчпа o.ol а vor(c !ldl нео;\,ежен) кiлькiсrь t,pe t. tав.lиьiв l
Ревiзiйнiй Kovicii, Ilорядок дiялъностi представника,{кцiонера ),
Р.вiаiйнiй bo!l,(ii B,r,H.,la, , о.ч са\,,.]ч АкцiонероIl,
. lLпени Ревiаlйч, i |iovi. ii ви,iон\ юI " сво]' повнов],ке lH l , so\IeIj, \
ir обрlн rя .lо rlorle lD Bi llспиканняЗJlмьниrrизбораtr;,+rеrебi,rьше5
poKiB, Повнов:о<енtlя преJсlавпrка AKUiobepa - юрl.Jичноi особ,]. яка
ч,lеноч Ревlliиноi ночi.i", 'liйснi \|o\Ietп\ ви lачi iovr 16"'pq1 .,
АкцiонероNI _ юридичноlО особою та отримання Товариствоrr
письNIовогО ловiдомjlенliЯ про призначенlИ представникr, Дкuiонср -
юридична особа Nlа€ право в б),дь-якиЙ час вiдк-lнкаl]1 свого
представника, що представляе його iнтереси у Ревiзiiнiй Ko\{icii.
письN,ово повjдомивши лро це Товариство. З дня направ:lення lакого
повlдо]l1лення пoBHoBii}KeHHlI представника Дк]riонера в РевjзiiJнil"l
KoMiciT r]рипиняються,
. Р.Uепчс З.lапьних -борiв про oi ,Liпиьанм \ 'l,e грl.'\,.,,,.9
викIlIочно стосовно Bcix ч:пенiв Ревiзiйноi KoNticii, Без рiшення Зага-lьни\
lборiв ловнова,Lерня.rпенiв Рев,,iйноi ыоv,сi]' lгип,rч"ь ло ) виl ,l , а\,
передбачених пчтlктом 1 1, l 0 CTaT"rTy Товарис,r ва,
. Ревiзiйна комiсiя здiйсню€ перевiрку фillансово-господарськоi
дiяльностi Товариства за дОРученЕIм ЗагаrIьних зборiв, Наллядовоi ради
або на виNlога- Акцiонерiв, якi на дснь поданI]я виllоlи сукупно €
в-lасникаNlи бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, Ревiзiйна
ко\,tiсiя ча( право {аl\ча|и lo peBili; tr перевiрJкексперliв iа\_]иlор,d,
. за пiдсуNrкаNlи перевiрки фiнансово-rослодарськоi дiяльносl.i
Товарисrва PeBili;lld 'Ko\liciя lol}l висновок лро пi llBep Dпснря
достовiрностi та повноти даних фiнансовоi звiтностi за вiдповiдний
перiод. факти пор},шення заководавства пiд час провадiхеrпlя фiнансово-
господарськоi дiя"lьностi, а також встанов-lеного порrдкч ве,ценнr]
бlхгаптерського облiку та подання звiтlIостi, Ревiзiйна комiсiя лоповiJас
про результати ревiзiй та перевiрок Зша,цьниNl збора\,l чи НагJядовiЙ
радi, Без висновку Ревiзiйноi koмiciТ Зага-пьнi збори не мають права
затверд+tl,вати фiнансовчзвiтнiсть та балалс Товариства,
. Засiдання Ревiзiйноi Koruicii проводяться в \lip}, IIеобхiдностi. аце
не рiдше одного разу на piK,
. Засiдання РевiзiйItоi ]roNlicii скJIикаються за iнiuiативоRr Голови
Рсвiзiйноi KoYicii. на ви}lогу члена Ревiзiйноi Koмicji, Наглядовоi рlци,
Дкцiонсрiв, якi на день подання виIIоги сукулно € влаоникаtr]и бilьше ]0
Bi lco lKiB про.ll.f\ а,. liи lов"рис,ва,
. засiданЕя Ревiзiйноi Koi!,iciI € правоNlочним, якщо в ньоNIу бсре
участь Ile Nlенше Hiж лоловина ii сliпаду. Рiшення Ревiзiйноi Kolricij'
прийп{а€ться лростою бiльшiстю вiд загмьноi кiлъкостi голосiв членjв
ревiзiйноi koМicii. У разi рiвпого розполiлу голосiв чrенiв Ревiзiйнот
koýlicii пiд час лрийняття рiшень Голова РевiзiйIIот koмicii або особа. яка
виl,оtл, йоlо повнов,tже;;r. \la, право виг,Jа]ьноlо,о,lо.),

<
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На засiданнi Ревiзiйно] ком icii ведеться протокол, Протокол
засiданIrя РевiзiйноI Koмicii оформля€тъся протягом 5 дiiв пiсля
проведення rасiдан}я. пiдпису( lься головуючим на засiданнi,

iнформачiя про посадових осiб iз зазЕачешаqм прiзвица, iMeвi та по батьковi,
повtlоj ЕaLзви посади, року ЕароджеяIiя, освiти, квмiфiкацii, виробЕичого стажу,
стажу роботи uа цiй посадi, ооновного мiсця роботи i посади на осяовному мiсцi
роботи|
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вцомост1 про
середяьомiсячЕу
заробiтЕу пдату
члеЕiв
колепмьного
викоfiавчого
оргдту або особи,
яка здiЙсIrюе

Пос4да

середЕьомiсячяа заробiтЕа
плата

за 201З piк За третiй квартм
2014 рок-у

lAT <(БУДlНДУСТРlЯ)
]2 50} 07 Фн, 41860,92 Фн,

ll:_Фgrу:чi:lt_"gзr:lчlт:1-":11I9llg_:g*:::
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одrоосiбного
впкотlавчого 

lоР.*У]., .u 
lостаIlЕlи квартм
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|

фiнаЕсовий pin,i
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]
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Iou"l.
|пришrятгя
|рlшеЕIrяlпро l

|публiчпе ]

|розмiщенв

Е99",.ч1 ]

Стат}тIмй калiтм на дату Ерийяяття рiшеЕяя про щ)шаtЕе
розмiщення (26.11.2014) смада€ 1010 000,00 грЕ. (о,ш мi.ьйов
десять тисяtl грйвень 00 копiйок)грн.

.Щиректор не володiе часткою в статутному капiталi eMiTeETa.
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го
вико1Iавчог
о оргму
(для
емiтецта -

акцiоIiерЕо
го
товариства
також
Kiлbкicтb
акцiй)

перелiк iосiб, що
мають у
стат}шlому
Kaпiтaпi
eMiTeHTa
частку, що
перевищуе
10%

Розмiр власного
11836тис.грп,

капiталу eMiTeETa ва 30.09.2014 року cK-IaJa€

Юридична особа
загальна Вjдсотоку

стат}тному капiталi

ТОВ <Цитадель, 9з8 206,50 92,891,7



-{ормацй про
6:riгацii eMiTeHTa

lпо]о кожuого
ш.чску) iз
ЕЕяченням
lЕввЕтш свlдоцтв
то реесrрацiю
ш}скЬ облiгацiй,
olraEiB, що видми
i,щовiшi свiдоцтва,
ЕJ,блiгацiй,
riдхосгi облiгацiй,
rriяэъноi BapTocTi
driгацji, загмьЕоi
сlш вшуску, форми

вiдомостi про фоIrдовi бiржi, до
лiстиЕry яких вклоченi облiгацii
eMiTeETa

Iнформачiя про лiялъЕiсть eмiтerrтa та його
стан:

фiЕаЕсово-господарський

стаЕом ца 30.09.20]4 року
загаllьltа чисельЕiсть штатн!D(
працiвЕикiв склада€ - 150

працiвЕикiв.

Номер
свiдоцт

Дата

HKrцI
Фр

Дата
реест
рацii
нкц
пФр

Форм

icHyBa

Вид
облiгац
iй

с
ер

HoMi

BipTi

цiй,

кjл
bKi

зffальна
сума
виrryску,
грн,

5,2DOiз 0з,04.20l
Зр

l6.0l,
201Зр

бездо

тарна

вiдсотк

iMeHBi
незабез

1000 l00
00

|,78u2о
l]

l6,12.]з 1?,09.
Iз

бездо

тарна
oBi
iMeHHj
незаб€з

в l000 100
00

l0 000 000

вiдомостi про фовдовi бiржi, па
яких продЕвa1,1ись або цродatються
цiппi палери емiтепта (у разi
здiйсЕення таких операцiй)

чисельцlсть IптmI тх ЕрацlвЕик]в
(cTaItoM яа остаIше чдсло квартаJIу,

що передував кварталу, у -fr(ому
подаються док}менти)

На фон.uових бiржм цiннi
папери Ее продzваJlися i Ес
продають

облiгацii eMiTeETa Ire включеIi до
лiстиЕгу

lr



EMiTeIlT Ее мае лiпеI*iй
(дозволiв) на проваджевЕя певI D(
видiв дiя,rьцостi

.f,iаъцостi eMiTeETa станом ва кiпець звiтного перiоду, що перед}вaв KвapTa.]ry, у якому подаються
гя дтя ресстрацii випуску облiгацiй та проспекту i'x eмicii (яа З0.09,2014), а саме, данi про:

*EoBBID{ видiв продукцii (послуг, робiт), цо Товариство займа€тъся будiвr:шцвом, ъпготоыi€нням
та постачанням на будiвельнi майданчихп ,гакlгi
основних будiвельнJr\ виробiв як беlонн: c}a{imi,
будiвелькi матерiали, за,,iiзобетоннi вироби, тобто
працю€ в будiъельнiй промисловостi м. Кх€ва та
кхiъсъкоi областi_

(вадае, здiйспюе) емiтеят

Чистrй доход вiд реалiзацii продукцii (ToBapjB, робiт,
послуг) за 9 мiсяцЬ 20]4 року склав 5З 548 тис. Фн,

$т1. та особливостi
Е ]iЕъЕiсть eMiTeIlT

розвитку галузi, у якiй

_ ocHoBHi спожl.вачi лрод}кцi'i - юридIrчЕi
особи (6удiвельнi компанii спожшачi беmннгх
срliшей, будЬельtflrх Maтepia,rтiв, змiзобетонн}r{
виробiв) та ФiзшЕi особи.
На даний момеirг iснують тенденцii щодо зросmIшя
ринху будЬниtцва на 2014-2015 ро{х. ОбсtrЕ
виробницlва i продаж) основш{r вUдЬ прод/,Фil-
Товариства прошозу€т5ся в 2015 р. збйьшfш. В
зв'язку з розвиненням qдасних техяологй -
будiвеJiънiй rа.,r}зi не притамдл*lй сезошfiй вп,, в rra
виробництво, До особливосгей ро]виrку гаJrу}i можяа
вiднесlи лосliйне}досконалення прочес) будiвнt г.ва,

li вац)лйи iЕвестицiЙцоi дЙльцостi eMiTeBTa
Станом ца З0.09.2014 р. EMiTеHT
фiнапсовi iнвестицii.

_юс]iдксIrь та розробок

- Товариство з обмежеЕою вiдповiдмьцiстю
(Тмак), м. ЧерЕiгiв, вул. IЕструмецтальЕа, 22
г, тел. 610-897;
- Товариство з обмеженою вiдповiдмьнiстlо
<Трiумф>, м, Чернiгiв, вул. Повова, бЗ, тел.
667 -596;
- Публiчне акцiонерне товариство
<,Щомобудiвпик>, м. черЕiгiв, вул. Щорса, 59-
А, тел. 65З-106;
- Фiлiя приватЕого багатопрофiльвоrо
пiдлригмс] ва,, Ви_Nаал " Будiвел bHoi кочпаьil
(Вима,rспецбуд)), Чернiгiвська область,
ЧернiгiвсБкий райоrr, с. Новий Бiлоус, вул.
KBiTrreBa, 20, тел. 970-942.

_ ринок збуry це ринок будiвнiтLова м.
Чернiфва та Чернi гiвськоi областi;

EMiTeHT не проводить самостiйцих дослiджеиь
та розробок в будiвпицтвi.



-оро 

yru"ru eMiTeBTa в . acoui.ali1.
.!.ах, коЕцерн€Lх, корпорачiях, 1Ешйх Еviгенг явJulсться учасникоц асоцiаuii

,Промислово-булiвельна гр)па кова,тьська)),

EM'iTeHT яе бере 1часть в коЕсорцlумах!пi,шщиемств

-- 
а iсторй емiтепта (KpiM балкiв)):

пр грошовi зобов'язашfi eMiTeIiTa (кр

*оrц"р"*, *ор"орчцiях та iнших об'еднаннях

пiдпрrrемств.

Якi яе були виковаЕi: вiдс),пri,

iошовi зобов'язанпя сlаном на даl) прийнягтя

ffi:;; Й;";;;;;гне розviшенt,я облjrацiй (26

листопада 2014 року ) вlдсупr1;

Ер€шпlого правочшrу; вiдомост1

,умJ lvvw,aJqц,"-,_ r " ]

iшенпя cy.aiB. що стос}тоться
вйКоЕаНЯЯ Та ПРИПИЕеЁЕЯ l

за укладевим кредllтним i

Ее були викоЁаЁ1:

шFrочиЁи та змiни до них (яомер l

IЕзщя правочину, стороItи, вид

t}юрп ризику в лiяльцостi емiтепта

- Податковi ризики, пов'язахi зi змiнами в

податковому законодавствi, що можуть

створити нега] ивний вплив. на

,o.nbr^p".ny дiяльнiсT ь EMiTeHTa, EMiTeHT

rE ЕDе_щlтор за ко)кним укJIадеЕиМ

" Йчо.*поr, суиа зобов'язмня за

tЕtr:це1lим кредипшм цравот'шIОм;
rобов язангrя; clpoк i порядок

. 
-;;,,ro. 

_ ,,р*о*оу; лата 
]

" Б;;;;* 'й"",l:тт.. 
i: 

]l правочивом. його розмiр 1 стаДlя L

г рiшевrrя судiв, що стос}'ються l

Е_ викоЕавIlя та прr,IпиЕевIUl ]

: ; укJIадеяим крепитвrпt 
l

ц

,""рд""", щЬ його дiялънiс-rЬ 'jЧ9lЧ9Т""1



:Ьъцостi емiтепта яа пото,tЕий

- lorg

:El, lорвдчвих осiб, у яких eMiTeItT

i:вде вiж 10 вiдсотками статупlого
,.Е_вЬ). у тому T исдi про доT iрнi

qLr trров€ljDкеIiця у справ1 про
fo про застосувавrrя саяачii до

* aтB_aiФoi особи, у результатi
i Boi 1творився eMiTeIiT) протяIом
п1 передували року здiйсЕеItЕя
]6_-iiгацiй

вiдповiдно до чинного законодавства, але

ймовiрнi негативнi наслiдки у раз1 змlни

податкового законодавства або ] лум ачен н я

податковими органами окремих положень

не vожуть бути остаточно прогно]ованi,
- Змiна кон'юнктури ринку та зростання

конкуренцii. I-{еЙ ризик е передбачуваним

та таким, що вiдслiдковуеться EMiTeHToM

на щоденнiй ocнoBi.

- Полiтичнi, економiчнi та форс-мажорнi

ризики також притаманнi середовищу, в

якому дiе EMiTeET.

EMiTeHT розраховуе на зростання обсягiв

реалiзацii власноi продукцii та послуr,

EMiTeHT плануе протягом 2015 року та
наступних poKiB виконати переоснащення

декiлькох беr онозмiшувальн их вузлiв. шо

збiльшить ix продуктивнiсть, EMiTеHT

плануе збiльшити обсяг виробництва та

реалiзацii товарного бетону та будiвельних
сумiшей на i8%, а залiзобетонних вироЬrв

та ФЕМ на ЗOlо, Також EMiTеHT плануе на

15оlо збiльшити обсяг виконання будiвельно

монтажних рооlт.

EMiTеHT не володiс бiльше нiж 10 вiдсотками

cTaTyTHoIo капiталу юридичних осiб, у тому

числi дочiрнiми пiдприсмствами ,

Протягом трьох poKiB, що передуваJIи року
здiйснення розмiщення облiгацiй провадження

у справi про бан кр1 гство або про зас loc) ван ня

санацiТ у вiлношенкi е\4Iгента не

застосовувалися
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{аФit } ц.rт?si]оrояlý ст..ч,дgd р.rеPlсзх
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rорёd ш6!рrc9еiс!! }э р!рý),вхls]
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йБii пDое.! дхц|ý

п Ьшщ qiщPltqcr

ffi*чИ npo o"iO, вiдповiдаль,'пх за проведеняя аулrtту eMiTeHTa:

повне
наЙмен)lваliпя i
код за едрпоу
аулиторськоi
фiрми або
прiзвпще, iм'r та
по батьковi
аудrтора

ToBaD]lcTbo з обме,iеllоlо вiдпов,tа,ььiстю'',\),]lllopcLHd

фiрrrа "Свроа}'ди г". код СДРПО}' ]0ДЗ7J l s

\tiсцезItа,\одхення
або мiсце
п рожrtваl ltя

0З187, t'Kpaiдa, Nl. КиIв,

Тел.: (044)-596-96-50
про;;ект АкадеNriка Глушкова,1, пав,

реквlзити
свi,lоцтва
BIleceHIUI

реестру

l1po

до

аудцторських

фiрм, якi пlожlть
проводиru
a!удиторськi
перевiрки
лроФесiйшiх
уqасltикiв pnltKy

цiнцlтх палерiв
(якщо eMiTeяT €

професiйяим

BMiTcBT ве с професiйuлм учаспttко\( рця1(у цiнвllх паперlв

3l



I]асвиком ринку
цiЕIiих пмерiв)

реквlзитй
свiдоцтва про
вlсrlючецЕя до
Ресстру
аудиторських
фiрм та аудиторiв,
видаltого
.{удиторською
папатою УкраiЕи

2. Iнформацiя про облiгацii; щодо яких прийпято рiшеliня про приватне
розмiшення

-]та 1 номер рrшеЕня
:отоколу) про

:, 5,iiчне/приватяе
облiгацiй;

-:i-]]tеЕуваItня оргаЕуJ який
:lliняв рiшевня; порядок
:.]ведеЕвя,ta кiлькiсть

:,:]\llщевня

-]aникlв

Рiшенrrя про приватне розмiщенuя облiгацiй затверд;iене
протоколом Nэ2611/1 Наг,lядовоi ради товариства вiд (]6"
лисlопdда 20l4 рок1, Голосlвмня проводилося вiдкр/ о. лi,lь.iс,"
1часничiв rолосlваьня j особи Рiшення гро r ривагье розчi ,снl;
облiгацiй прийма,rося З }^iасЕиками, що сlOIадаa 10096 го,lосiв
учасникiв вiд присутнiх на засiданяi, Порщок прове-]ен!iJI
lолосувалня: на }асiданнi ,]а1,1ядовоi рLи Nо,+iен {leH нd.tяfов!,.
ради мае один голос

Мета використмЕя фiнансових pecypciв, за,т).чеЕих вiл продаху
облiгацiй:72,52 0% pecypciB, залучених вiд продажу облirацiй,
EMiTeHT плануе використати для закупiвлi lraTepiмiB, 27,З3 %
pec}pciBj зап}чеЕих вiд продмry облirацiй, - для оплати об-таднання
та устаткування, 0,15-% - длlI оплати робiт, необхiдних л]lя
збiльшеЕня обсягiв виробництва та розширеЕЕя асортиIfепту
пролlтuii, шо вилlска.lьсяJ ,а перелiк1 пос_r1,, що llадilюlься,

голосувш]Ея;

- ъкlсть та вцсоток голосlв,
п-]\!и лрийммось рiшенЕя
:a розмiщешlя

::та використаЕl{я
: :ансових pecypciB,
:lчених вiд

- 
] ]]iчного/приватЕого

:,:зrliпдевяя облirацiй
|:]EKpeTEi обсяги та

: :трФtц використдIIlя)

_i:ерела погашеЕЕя та
:.aj,IаТИ ДОХОДУ За
:,liгацiями

.Щжерелом погашення облirацiй та виплати доходу
грошовi кошгл Товарисгва. ло .ltишаоtься пiсля
б,olrKetort i оплаrи iнших обов'язкових п.lаге)l,ill.

висT упатиN{уть

розрахункiв з

:,_бов'язаfiвя eMiTeHTa щодо Еевикористмtul коштiвj отриманих при публiчному/приватнолrу
:.,зrliщепнi облiгацiй в рахуЕок ix оплати, длlI формувавня i поповнення статlтяого капiтс_пу

енга. а lако)ы покриття lбигкiв вiд lосподарськоi дiялььосri uляхоN, ,lapa\)BJHl q _oxoJ} Bi ,

].]]ажу облiгацiй як результату поточЕо'i господарсь(оi дiяльi{остiI

не будуть використzшri
житлового будiвництва.

.ljTeET зобов'язуеться! що кошти, отримапi вiд розмiщеяня облiгацiй,
зариством лля фiвансуваняя та iнвестуваЕЕя булiвництва об'сктiв

Свiдоцтво Nл 2126 про внесенпя до Ресстру суб'€ктiв
аудиторськоТ дiяльЕостi, згiдно рiшеIrня Аудиторськоi Папати
Украiни вiд 2З.02,2001 року за М 99, чияве до 27.01,2016 р.

з[



]\tiTeIlT зобов язуеться tle Ви(UР[!rUл.)Dql;й;;; 
;l;*y EMiTeBTa, а,також для покритгя його

,,;Т* Ж t::IJ""#ffi"i;x""x"Jf; 
";;;;';";;;";;,, до"ооу "iд"'"рой*у 

облiгацiй як

:]РаvеТРИ ВИП)СКУi

.:рактеристика облiгацiй
.reHBi;

] _f сотковi/цiльовi/диско}rтЕ1
звичайпi (незабезпечевi) /

:.безпеченi)

1_]bKicTb об-тirацiЙ

:,]\пЕаqьЕа
: l\]1гац11

Bapтlcтb

номlнмьЕа 9 800 000,00 грн, (лев'ять мiдьйовlв
копlfiо()

BiciMcoT тисяч гривепь 00
i:гаIIьЕа

:эртiсть вйпуску облilацlй

::рiя облiтацiй*

:::,rbKicTb облirацiЙ та

орядковi цомерц облiгацiй
: cepii облiгачiй*

.]Iмьна ЕомiЕальltа

.эртiсть облiгаuiй в cepii

тlIсяч

гривень 00 копiйок)

Вiдсотковi, iплеввi, забезпечеЕi

(одiа тисяча гривеIrь)

:бrlгацiй*

qорп,uчИ ,"о- .uоеlпечення.облilацiй rt разi прийнягтя

: с]NliIце]шя забезпечених облlIацlи )i

рiшення про п) блiчне/прliватне

.rц забезЕечеЕIrя (порука /

]зрантiя / страхувашlя
:пзЕкiв IIепогашеItIllI

:;вовяоi сулtи боргу та-/або

i.ВИПЛаТи дОходу за

:б:iгацiями)

]озмiр забезпечеЕня

r1орука

9 800 000,00 грIr. (дев'ять

копiйок)

IIчблi.тве аttцiонерце товариство

ilt, Свiтлави Кова-цьськоi>

|едгпоч, 0sszззов

мiльйовiв BiciMcoT тисяч грriвеЕь

.эймеЕуваш]я,
lliсцезнаходження, код за
-_дрпоу

-оручителя(iв)/гаравта(iв)/ст
:аховика(iв), мiсце та дата
:роведеЕI]я йог9 (ix)

-epжaB!Ioi реестрац11

(Завод залiзобетоЕIrfi х коЕстр_yкцiй

yKpaiBa, О i0i3, м. КиIв, вул, Будiвдустрii, бу,л,7



r\tip власЕого капiтму
r] читеjIя(iв)/гаранта(iв)

iiвiзйти докуN{еЕтiв, що

- гвердж)aють забезfl ечеЕIrя
:,rантiя / договiр поруки /

:-OBip страхуваЕня ризикiв
:iогашепIJя осЕовноi cyN1ll-]iry тrабо певиплати
,iоду за облiгацiя\Iи)

-,aтlli }Фrовfi договору
fvkll чц страхуваllня

: .]}iKiB Еспогаше!lЕя
:.jOBIloi суNlи борi'у та/або
:]lIплати доходу за
;liгацiяпли (с}ша

]:езпечеЕня. строк i
: ]ядок
:: овору)

виконанЕя
або ocHoBEi

:lожепня гардiтп
jраItтiЙного jlиста): cyl[a!
,: яку надаеться гараЕтlя,
:ок i порядок викоl]fuлfi

заре€строваflе Голосiiвською райоtшою у NticTi Киевi державflою
а_rrriаiсtрацiгю 1o,0Llqq5 рок}. про шо lроб,lе,lо ,tалис в },)pnJ,l
об.trк5 ре, сrра.riйни\ справ la N9l 0r'8 l20 0000 U()lqJ-, У lв'я,к\ li

змiЕо;Iiай\iеЕувавItя юридиltЕоi особи, видлlе нове Свiдоцтво хро

_rержавн1 рсгс,ра.riю 22,0j,20lI рок\. серiя A0l ,lvj,l7]606, пго Ll,

rроблено rзпис в C-lHov1 лер кавно\,) peL(lpl F_,ри Lиllн"{ т]

Договiр порукй вiд 26,11.2014 Мl-П

<,,. l,Предпlет !оговору
1, За циNt договороNj Пор),читель зобов'язу€ться сол]дарно в

розмiрi i00% (ста вjдсоткiв) вiд загаъноТ Ео]\1;нrulъноi Bapтocтi об]iгацilj

iepii Ь, вiдповiдати перед коit(нип{ в]]аснико]u обjliгацiй c.эpii С, вип}щени\

EMireHToM згiдпо pi-"rr" npo приватне роз\liщснllя обliгашii],

затвердr(еного на засiдавfii Наглядовоi ради ErviTeHTa Bi] 26 lljcloлala
2014 року (надап;-Облiгацii),

Заl "льн" Ki, rbK,c r " 
()6.1il 1ui,r с.р:i С 9 Е00 (дев'

BiciMcoT) штук. LIомiнапьва BapтicTb однi€i Облiгацii смада€

грн,(одна тисяча гривень 00 копiйок). Загаъна нопtiнальна

dб,liгачiй cepii С скпада€ 9 800 000,00 грЕ, (аев'ять Mi:rbilorriB

] 0iJt],UL|

BapTicIb
BiciMcoT

тисяч гривень 00 колiйок),
1,2. ЗNliсТ зобов'язаЕня EltiTeHTa, забезпеченого ]lopyKoKr,

погашення ocвoвHoi су\lи боргу шляхо]\1 виплати власвикаNl облLгацtЙ

заг.шьноi но}liнапьно'i Bapтooтi в cyмi 9 800 000,00 грн, (дев'ять \lijlьйонiв

BiciмcoT тисяч гривень 00 коfliйок), у разi неспроNlо,{iнос,гi El-1iTeHTa

здiйснити погашЪнrtя облiгацiЙ у встановленi _чNlовапlи роз\лiценIJя

облirацiй строки, Поручитель соlriдарно вiдповiдае перед власника\lи

облiгацiй у оЬсязi 100Йо вiд загапьноi ноN{iнапьноi BapтocTj Обхiгацiй, Ulo

спладас 9Ъ00 000.00 грн. (дев'ять }liпьйонiв Biciп coт тисяч гривеяь 00

копiйок),
i.З, tlopyu"r"nu ознайомлений з умовалlи elvtici'i обrlirацiй,

запсречення цодо r\licn lvов erli.ii 1 Пор}ч.llеля RiJ,) l1,1,

1.4, Порука за циIl ДоговороNl е безоплfitlою,
2. Права та обов'язкп С!,орiп.

2. ], Поручитель зобоЕ'язаний:
2,1,1. не вимогу коr(ного власника Облiгацiй чrспасти з нипl

доrовiр поруки, При первинному розмiщеннi Облiгачiй логовiр ltорлки

\Kla.la, lься о'lноча.но l oloBopo\l h)пiв,li-проJаi+(} Об,ilо_riй:
2 1,2, ) разi пор)шеh lя [\lilенlоч ,ооов'я(аlll с, "rбе п,чеt,,,,

порукою за чЙ'До.о"Ьроп,, вiдповiдати перед власIIика\lи Облiгацiй

солiдарно з ЁMiTeHтolt;
2,1 ,3, у разi олержання вiд

зобов'язання в гриденний TepMiH в

BMiTeBTa:

вjlасника Облil,ацiЙ ви\логи виконатtl
письluовiй формi повiдоvити про ue

J8

,Бi,ичяих осiб-пiд,tрисrrцiв Ns ] 0о8 I05 00l2 00lq.l-,

l 114 662 тr.,с. трн 
"a26,11.2014



2.1.4_ у разi пред'явлення до Пор]лителя позову подати до суду
клопот?lн]lя пр зал)лrенriя ЕмЬеh"lа до )^rасгi } справi:

2.1.5. в тиденшjй TepMiH в письмо;jй формi повiдопfляти
ЕмiтеIlга про вlпсонання зобов'язанtв, забезпеченого nopynolo 

"u цr,
Доrовором.

вiдомостi про I]tЦBIIicTb мiж
ýaiтellтoм та
вору,rителем/гаравтойстрах
Dвп(ом вiдtосиЕ коIflролюt
JЕ]адеЕих правоrмнiв тощо

та звiт про фiнЬсовi
тати

(iв)/гаранта(iв)/ст
iB) за звiтIмй piк,

ЕЁрефlвав 
року, у якому

док}t!tевти дJUI

2.2. Поручитель мае лраво:
2,2.1. виrrлоги до EMiTeI{ra в Mё)KlLx виконапоIо

зобов'язання, забезпеченого пор)aкою за цим Договором.
2.з. EMiтetrг зобов'язаяий:
2,З.1. в триденЕий TepMiH надати Поручигелю на його вимоry

ресс гр масникiв облirацiй;
2.3,2, протягом доби в письмовiй формi повiдомляти Поручит€ля

про виконання зобов'яз л{я, забезлеченого порlr.ою за цим Договором,
2.4. EMiTeпT мае право:

, 2.4.1, вис)л}ти проти вимоIи Пор),читеJIя Bci заперечення, якi
вlп ма€ проти вимогИ власним Облiгацiй, в разi виконання Поррителем
зобов'язання без повиоп4левня про отримання вимоги.

З. Строк дii Договору.

. З,1 Договiр набрае чинностiз дати його пiдписанrrя CTopoH] .l

дiе до повного викоrпнвя Сторонами зобов'язаъ за цим ,Щоговоро...u

КоЕтролъ }т"'lадеЕих прaвочиIiв конrролюеться договоом поD,,
вiд 20.I t,20l4 Jф l-П

Одицицi вимiру - тис. грЕ.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Пор)лrителем

випуску та
eМicii облiгацiй

),



l

л]fiьк !к,ьg.р* rmфФо. ]?щ !&rпOfuпшп

q _а]ф,!D ]t л ,J-!,,Mtr_Oi i,tl ll.,

i]u.юш,йюi!х]шФп в,--"йfr;;йБ;йй*Б
a.фifii]Iй.агrNфпхi, ----;--'"'-'- т iВЕД

\!] р шп пJшфпmh fiп!{tг|лшLl,Ф u0)
0ч!jпaФNп пiппчп l'iiлфiлii frjпц,)
и,qфпft ппiд?т пii\ъiЕдыФоф,rl
I\шзlяlft .п Фпшфп фю'тifrfili

ý
}.
}

]i Ihшre krФr

]]

,

ltr !.i] ]fuqш Llr д !фщиl ), i.ri l siъ]

:::j:g::::j--

ll1]

il]l

tOmF iа6.яъф,паNлlцпiП

llj]J



l
l:5 ]t]] t|]0l

I mчу ![слj ] iод\а !s т6)фг ]]6

ЛфLфFып лбOргошкiсъ и рФ!ýrш!W ] шФlовФi{ iоmдi! lФ
Лёrj Фtsьro шбOргов!яDD $ рO]рd!]lк!lu ir MfipiBrяrx Фrщ\rrr]ils l1J

]IJrд поlotm дфimр$$ 6Фlом!юъ lJ5 б]0]0 9!j]
l00 l9}ъз 5]11

tij tty7 ]8t
Iбб ]63

ll J],] ]7бi
7i]

Ч4N пт::rр&ФмФ Yiта\ош\ речвiI l18l

FrФul лоь.Oс]фrO}п ]фоiяqль
ll8l

F]Фlсt ллпв lб0 tsrт3&\ шitчOr/I f lrпfi r {lE]

рrrФiзх ft ]l!гпбJфя! цtйii L18]

LL3.1

]91,1{

ll95
Ul, Н.п{iFоrпl DmшLл!|ч]rdlлl ппOJаьl! 1t |0!п{ е6!г' l]00

lJ00 (,ф лa

l

Ьропqюt ffl(п rli)BniE,l ]00

Вrcш до кяFфrрФФrоLЕ]lтФh mltiй ]0

Ф5

J]]
ll

r15 l:0! 1] J]
Неро{фirctii цtqпцепщрвз rc L: ] ,iф 70]iri

];j
]

(

r]j
l95 lJ]]1i l{] TlJ

l],]lоыфтtlом ФбпЫяп пiяб.юоФiФ
В лФ. or пOЕповirФопýr,ш J00

10!

ЛФмФOкоl JФ{rя, бiiф
'0lншljоmNтrоз фбо0 свш! JL, .il]91l

ДфмФмФ !Сt *] $!штлi.FOmп} lJl
]J

]l]6
j]0

rЕrФ! долФrl0шпх юЬrl!ý

ql



рФФз rбяпв й Pt],p! лrеj{Or,гi,!пп]тr J]?
рФз &r.ФлqkхлрФ!ii l5]]

lя{
l5]J

lо.р!шшмlryдФ&rcп 1J,]J

l595 !11}al li8 ]17
I]l ппшшl тбOв'шщм l л6oriцмш

tФоfiфiююsi редкп баяth lФ0
lФJ

Пошм rрдmрыа мборовлiэъ зi
,ФIOсr]юrOмr, зфоlrяfi fi яltх lбl0 Jзl0

?j i1] б,106
l620 070 l0]l

l li)п цслl з п0,1ап,ч ш пDtб!Фк аi i'
l62j :1 ? ]07

lбю ,l ц] j l).ll
юmч,ri lIсшmFм.ФOрmшлi(п л оitр]iл]!ч{ пеФм[ l6ý l08607 96 63:

ll0TOч, ч.д шр{ьlб ш6Oрк srлh tr л рофiФкiв\s ] \Iкшм \ш ]r]

I]oDso [тдпmрьш шбOрm0!8lс1 iз влlпiд:пil iозрапlrяЬ бtJ
Поmц, l1rдiпpскý м&рmшрiсп п сФtФфю д,Бпiсm 10

660

661

Вiдтщ!яi llotticifiKiдФoд !iд icp.cDrxoBin; 6?0

бф fl8J] :],::i
1J9.1],1 л:t1!

Iv, ]Фoo|вmшr, mD'rrmllr пс06{роппlмп Bпll.дlllt
}тр[тзФх,п лm прOмл], m Tlmnr Фfi fi i

lT0

'\', Чштr Mpтiob лil Dlп кдФжillDm п.кii]lюm dоfiп l800

1900 5ý],l2

ПЬпрfiс{iствo ПJбJiчпе пкцlо!чr,е rоsлрIlстuо'' 3явоJ rIлirOбетOtппх
копст)п*цiii il!, СвirJшп Koвarbcbк,l.
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Стлпс код за !BiTUnn
п€IiUд

зл пн*,]огiч lfi
псрiод

пOпсредяьOг0

1 2 3 ]
Чиспй rохiд вlr рфлiзацil прод Brii {mварiз. робrт, пооцф 2000 8з9 475 860 94]
Чисri заробrенi c]}axoвi пlтvil 20l0
Премii пiлlисаti, ва]ова с}ма 2011
ПреN!ii. пФеданi у перестрак]ъакrя 20L2
Змrна резерву незашбrенк,t пDеrriй Baroвa cvMa 20 ]]
Змiна част.я пересцаховикrв r резервi незаообlсклоi лоемй 20 ]4
Собiвафgь реалj:rоваяоi лро$,,iцii
1товsрiв,робiт, п{rдr) 20j0 712 136 7iз l!4
Чп:л понесею lбитки и стрз{оsими вигL,rаr аllи 2070
ВаловиitI
лриб'Iок 2090 1?6 989

,77,781

rб!тIDк 2095
Ло,tjд (в}fryати) вiд зrtiнпу рtзсрвах довrострокови]( 210 j

Дохiд (витати) вiд зrriня iHEJиx cт!axo!!i{ ,eleoпiв 2l l0
Змiяв iнтлltt cФaxoBrTr рсэеDвiв. в:цова ý\n,a 2t]l
Змiна частr,и лерсграliовикiв в ilflц}rx сграховlоi р€з€Dва\ ]l1,1
Iншiоперацiйнr доходи 2I20 li9 sgJ
ffoli,r вl: змiни варmй аюивiв, я{i оцi!ооються за
справедlивоlо варгiспо

2i2l

Доrr- ar: rервr.:ного визнан., бlо:rопчнл alixвlB i

сiпьськогосподарськоi rгродтцii
).l22

АдцiнiсФативнr в}{Фати 2l з0 з2 8j9 ]l al] l

Вrryа-ги на з6lт 2l-i0 1t2 36.1 l20 j1.6 i
Iншi опсрацiйfi вицатя 21я0 ( 95 l]8 ) { 7909i ]

Bt{TlaTl Bi,r змi!о{ вар.lостi акгивiв, я0 о!it{юют}с, за
спрl]всдr]ивою впр,тlсlю

2]8l

2l l2

ФillllllcOuпiI рс]}льl Jг Bi l опсрсlliЛноi JiялыIOстi:
прибlт!к 2l90 l б I.12 l4 l]ar

2l95 (.

До\о5вJ}чдспвмпiталi 2200
]Hu:i ф]нднсовi :оходи 2220 2 0j.l ? L08
llrmi доходй 224{.l

дохiд Bil блаmJiйноi допо\tоги 2211
Фiнансовiвитратт i250
BTparra вiз лчасл в капiта.rl 2255 (

lплi вrrрагя 21,7l)

Прибr юк (lбrmк1 Bil вшрs\ ,tst:t{шi ьа чоре lpнl fi ай D15
ФiпхпсOвлii ре]t.пьтrт до опOдатх!,впяхяi

2290 18 l96 16 221

2295 )

iз



ВLграпr (дохlд) з подаФ на
При6rтох (зб!fюк) вiд rтрипин€ноi дiял!ноетi mсля

Чистпй ФillллaOвлii rе!Iльтдт|
l2 50l

зl лIlмоI iчпхй
3п lвiтllпй пеl,iод

ltеDiол попсрсдпьOло

аспа iшого с)ктЕого ,1охо+ асоцйованих тз спльни!

Ilшпii сiýупншl noljjl до 0под!]ткIвання
поlаюкна пDиб\ток. лов'язаний 3 iншглt сlк!пвим доходом
IIппtlй c\'Hvnllllil дOхjд пiс]iя опOддткlDанllя

ппtпj дOхiд (cv\Ia рядlriD 2350,2355 Ts 2{60) ]1446

з!1 цнIrlOriчнхli
перiо,l

пOпередпьOrо

71j !91J

вах}lя на соц&]ънl зах0,]и 40 i).:1)

769 0з8

зч !я:1,I0riчнпil
перiо:l

l
l

п, сукVпний

Iп. ЕлЕмЕIlти олЕр них вllтрдт

Iv. розрАхlъокпокАзникIвприБутковостl

(3 72з)

L2 50i

Чиfirй rбm!к) яэ
Скориrов ахий qиФrrй прябутоt (

/']ипiJен]и на

4q



порядок та }мови
конвертацii облiгацй у
власIi акцii eмiтerrтa (для
еЙт€ятiв - акцiоuqlпrл<
mвариств)*

Власцики облiгацй мають щ)аво з ).ра,lýtsацвя't умов розмiцецrя]
- о,lримувати HoMiBMbHy BapTicTb облiгацiЙ та вiдсотковиЙ до:ijt ,

вст,uiовлеIrl строки;
- подавати облiгацii EMiTeHry для викупи до )nIc lj

- здiйспювати iншi операцii, що Ее суIIеречать II[EIoxJl
законодавс гву. з )фtцуванtlям }л!lов розмiщення.

Особи, якi е власниками обдiгацiй, вабрають вIще перепiч(|fiil}
прав iз момеЕту зар.lх}ъаЕяя облiгацй на ii рацrЕ@ у цillIl],.
п€tперalх у депозитарЕID{ ycтaltoBalx. ВласIтики облiтацй Ее [azLl{],],

права брати yracTb в управлiпяi Ейтентом,

iпформацй про права, _псi

Еадаються власцикам
блiгацiй, щодо яких
щийЕято рiшоння про
цблiчве/приватне

про об'€кт
будiвництва,

передбачаеться
зобов'язщIь за

облiгацiями,
земеJIьЕо1 дlпяцки
землекористувача,

забудовяика та

Еа земеJIьЕу
Еа якiй

об'екг

за цUIьовими

будiвцицтво
викоЕавчоIо

вiдпоDiдЕоi радr або
1 держaвЕо1

про дозвlл Еа

4,



бlдiвничтво об'скта);

робiт;
пiдряду,

дозводу па виконанця
будiвельних
договору
укдаденого мlж замовником
i пiлпяпником та iнtttих
док)мевтlв
кошторисна!

докумеятацiя,

(проектЕа,
теIrдерЕа
тендерrri

цlIьових
викояапЕя

за якими

пропозtц11, акцепт теIrдерво1
цропозицii, повiдомленЕя,
запитиJ претсIiзii тощо), якi
встаЕовJlю!оть,
копкретиз},Iоть, )точЕюють
або змiЕюють умови
loToBopy пiдряду (договiрна
lокlшептацiя) (у разi якщо
:.,rя будiвництва об'екта
eMiTeHT защчае пiдрядника);
рiшевня про затверджеЕЕrI
проекпiоi док)меятацii;
_riцецзii Еа будiведьну
rйльвiсть (вишукувмьвi та
fpoeктl{i роботи длlI
судlвЕицтва! зведеЕIiя
]есушх та огородж}ъмьIiI]D(
:{оЕстр}кцiй, будiвництво та
}tоЕтаж iвжеяерних i
ТМСПОРТЕИХ мереж);
:отовору про пайову участьj проект}валlli та
])аiвпицтвi об'екта
тJlтлового будiвIrицтва,
_*естицiйЕого договоруl
:OIOBOPY ПРО
:riвробiтrшцтво, договору
:оруки тощо (у разi
_:ilадаЕЕя такого договору)
_; разi прийЕяття рiшеI rя
]]о публiчяе/приватне
]]змlщеIiЕя
:б:iтацiй,
х-бов'яздlь
:slедбачасться об'ектами
втлового будiвництва, для
ll:taнc1вaнтlI будiвяицтва

заll)ЕIalються кошти вlд
та юридичillтх осiб

розмiщення облiгацiй)

Еь рейтиЕгово'i оцiнки Реймнгова оцiвка виrryску облiгацiй Ее проводилася.

|[



вrдповlдЕого випуску
облiгацiй тrабо eMiTeHTa
об,,iгацiй,
реитиllгового аIеЕтства: дата
визначевня реЙтивfовоi
оцillки тrабо останЕього il
оповлення*

: Порядок приватного розлtiщеняя таш

дати початку та закittчення
укладеI]ня договорiв з
перпIиN{и в"rIасЕиками у
процесi
пуб-riчЕоIо/приватвоIо

l Укладання доrоворiв на придбання облiгацiй вiдбуватиlrетьс;
ltiсцезнаходlкенцяМ EMiTeHTa (yKpaiHa, 14О(Ji, j,Чернiгiв.
lндустрiаъна.l ], ТеJефон, факс: (0,162) 65-З8-О0),

Дати початку укладення договорiв з першиNfи власIlикаNlпi
cepii С _ 18.02,2015р,;

.Щати залсiвчення укладення договорiв з першими власЕика]\{и:
cepii С 17,04.2015р,;

облiIацiй;
адреса! де вiдбуватип{еться
укладеЕЕя договорiв з
перши}lи власfiикаNlи у
процесi
пYблiчIrого/приватного

розлtiщеплrя облiгацiй

розIrlщенfiя

\Iоiклцвlсть дострокового

Наглядова рада моr(е прийпяти рiшепня про
закiнчеЕЕя уIспадаllня договорiв з першими вjlаснлка\{li
на заплаЕованиЙ обсяг облiгацiЙ укладеЕо :]оfоворlt
власdика\tи та облil aLiT повнiс lю с 1.1a-le,li

r :аз:.;.
] леa*;

},вrIадення
з першиIlи

в]lасЕикаvи у процесi
публiчноIо/приватilого
lозмiщенЕя облirацiй (у разi
якщо Еа заплаllований обсяг
.бrilацiй уl(ладеЕо доrовори
з першиIlи в,-Iаспикil,vи та

з {lt]чеЕllя
,]oIoBopiB

об;riгацii
aплачено)

повIlrстю

]iI. що проводяться в разi
]остроковоaо закiЕчеЕЕя
,rrладеЕЕя договорiв з
Iерши]fи власЕикаNlи у
lроцесi
]ублiчного/приватного
]озNtiщеЕЕя облiгацiй (якщо
::а запIаllоваЕий обсяг
]блiгацiй ук"lадеЕо договори
: першиIлй власЕикаIlи та

Наглядова рада лtоже приЙЕяти рiшення про дострокове змiнчення
) кJlа_]J;нЯ -lol oвopiB J першими власник4NIи ) разi. яNщо la
заплановд{ий обсяг облiгацiй ук],Iалено договори з перши\,,и
в-пасЕиками та об_lliгацii повяiстю сплаченi. У разi прийнятr.я такого
рiшення. На1,1rдовd рада lаr.оi,к,lаlверд)к), ре{) ь d.и polvi r_с"ня
облitаuiй. la, верлх,у, ре,l)льlаlи )кла_lення Jo.oBUpiB J п(рши\,I
Власникаvи ,d 'tBit .'lpo реý. ьl4lи lIривd Holo роJ\.ш(гlllь
обJdгалiй-

:блiгацii
п.lачено)

повпrстю

и



:) {ля придбмня обjliгацiй особи. якi € уlасЕиками приватного
розмiщенЕя облiгацiй, яrсi бажаоть придбати облiгацii в l1ерiод
)кла.]еннь _loloвopis l першиItи B.lacl икаIlи. lа,lаю,ь l \, ;Hll
змву на придбання облiгацiй, iз зазЕачення\{ Ki]lbкocтi облiгапiй-
яку вовц бахають fiридбати.

порядок поданця змв
придбаtrня облiгацiй

порядок }aкпадаllЕя
доrоворJв кlпiвлi-продажу
оолlIсц]п

На пiдставi отриманих змв в TepMiH укладеl]lrя договорiв з
перtJи\lи в,lаiникаNlи ) клLIаjUlься lotoBop,,l кlлiв i rpor-,r 1

об:rirацiй пtiж особою, яка бажае придбати облil ацii, та EMiTеHToN,I.

cloк la порядокоп а.и оОлlldцl:i.Tокре\,J:

заплаЕовава цlна продажу
облiгацiй пiд час
розNIiщення (за llоNliЕальItою
вартiстю / з дискоliтом
0lиri(че EofflllalпbHol
BapTocTi) / з преttiсю (вище
troMiHa,rbHoi BapTocTi))

ва-lюта. у якiЙ здiЙсЕюеться
ollJaтa облiгацiй
(пацiонмьтlа або iнозеivна
ваlюта)

Продаж протягоМ всього Tepпliнy укjIаданЕя доrоворiв з першиплlr
в, lJсdика\tJ вi]б) ва l и\lе. ься jз ноN!iнаlLною Bapl ic l !,

мФо з51005

наиNIеIiчвання l рекв]зити
оаЕкч та помер поточного
рахуrlку, на який
зlloситиN{еться оп"rIата за
.]блirацii (якщо оплата
.блifацiй здiйсшоеться у
::ацiонапьнiй вмютi та
::тозепшiй ватютi, - окрепtо
зказчються номери paxyнKiв
] нацiопальЕiй та iноземвiй
].!1loTax)

:Iрок оплати облiгацiЙ

Оплата облiгацiй здiйсI осться
це пiзнiше дати закiЕченвя

в Tep]diH визЕачений доl.овороi\l. &]е
1'кладення договорjв з перЕtими

] в"'IасЕикаvи пок}пець повиltен сп,]аlити повllу l]apтicTb облi.ацil] Еа
ipaxyEoK EMiTeETa

.i.]oмocTi про мдеррайтера (якщо eMiTeHT користуеться йоfо посJуIаN1и щодо розr"riщсння
] блiгацiй цього випуску)|

,JBI]e Еаи]fенvванвя

rд за Сдрпоу

]]vери телефонiв та факсiв

aце]]Lа\оджеIlня

:]\1ер i дата видачi лiцензii
:: провадлсення професiйноi

W



дiяльЕостi Еа фоЕдовому
рйцку - дiяjlьностi з торfiвлi
цlЕними цаперами, а calfe,
аЕдеррайтиЕгу

(попередlього
андеррайтером

укJадеltЕя)

доIовору
доIовору) э
(номер, дата

рекввити

:1:11::,1"] .rр. фондов] бiрж). через яку прийнято рiшенЕя здiйсIlювати пYб.]]iчне розl"tiценняoo.,l ll JцlЛ l} pлr п ри Йня п я рiц]ен llя про п) бл.чl,е ро llr iцен; л обл i, ац.Й l:

Nf!сцезЕаходжеfiня

tlопIери теrlефонiв та Факсiв

Holtep i дата видачi лiцелIзii
на проваджеIrня професiйЕоi
:iяльностi на фондовому
риЕку _ дiяльлtостi з
органiзацiI торгiвлi rrа
фондовому ринку

зiдомостi про ЩептрапьЕий депозитарiй цiнаих паперiв:

:ioBHe ЕайменуваЕЕя Публiчпе акцiоперЕе товариство .,Нацiонаiьний ,]епо]птарu-:
Украiirи"

1lсцезЕаходrкеННЯ 01001, лr. КиiЪ, ву,т. Б,Грiпчевка,3
.:о,] за едРпоу зOз7071 l

:aквrзити договору i ,Щоговiр про обслуговування емiсiЬипYскiв цlЕIrих папсрlв вlдLопередЕього договору)
.]о обслуговуваilЕя
.:lпускiв цiнIrих палерiв
:Jo:"Iep, дата }т,]адеЕЕя)

::дoMocTi про особу) визвачену Еа Itаданвя емiтенц реестру в;rасникiв iменних цjЕЕих пilперiв

01,1 1,201з N!oB-1267

:епозитарцу устаЕову / Центральний депозитарiЙ цiltЕих паперiв):

вье нJйчен}ванпЯ . П)б li.tнe aкxioнcpbe 1oвaplc,Bo ..Нацiочмь"ий _спо],rldр,;
УкрJi.lи". lел, r0 }4r 2Ta-oj_40. 27q-l]-25,

державЕа ресстрацiя: Шевченкiвська районiiа ч lricTi Кисвi
:дерr(.вIIа адмiЕiстрацiя 17.05.1999р,

:цезнаходжеIiilя 01001, м, КиiЪ, вул, Б,Грiвченка,3

30з707 ] 1_ за СДРПОУ

ц|)



1
реквLзити доIовор}
про наданЕя Dе€стп\
власпикlв l\lеннйх
цlнних паперiв
(Еомер, дата
ук,.IадеЕЕя)
(зазЕачаються у разi
ск"lадмЕя такого

,Щоговiр про обслуговувмяя
мов-1267

eчicii вип)с(iв чiнниr лалерiв BiJ 0l,lL20' l

доIовоD\ )

яоl"rер, серiя та дата
]]идачi лiцеЕзii на
здiЙснеЕItя
професiйноi

фоядовомуiQондовом} ринку -
депозитарI]оl'

]лiя,lьностi
лепозитарЕоi устаЕовилепозитарЕоi устлtови
(зазначаються у разi,
iякщо особою,

дtяrlьЕост]

визltачеЕою па
над,шiня епriтепту
реестру власникiв
iпленцих цiвних
паперlв! с депозитарна

установа)

С грок та порядок
ino""pu"nu" un;";;,
вЕесених в оплату за
облiгацii, у разi
визtlаЕilя eMicii
об"-тiгацiй недiйсною

Строк та порядок
поверЕенi{я BHecKiB,
вl]есеilих в оплату за
облiгацji, у разi
незатвердхецЕя в
1становленi строки
1езультатiв уЕпадеЕIrя
]ofoвopiв з першими
:]асЕика]чiи у процесi
:','б"tiчноIо/приватЕог
, розlriщеняя
-.:riгацiй

У разi визнавня ellicii об-riлацiй педiйсною eMiTetrT зобов.l.
поверIr}ти внески, BHeceBi в опj]ату за облirацii. шлжоrr Brl
tрошовиr кошtiв нd ра\)нок власникэ облirалiй в crpo,T не о:
мiсяцiв з дати вrвналtня eMicii ведiйснокl,

У разi. незаlвер.tження в )сlановленi сrроки резlльlэriв )N:1,1еl j,
договорlв З ПеРШ,,lМИ В,ldСНИКа\4а 1 прочес. привdlноlО polvi;rcH,r.

Tle пi,нiше l0 K*,eH:apr ,jx _]н,в Jo Jаlи поlIхrк) ),кл41.1ньл roroBopib

облilацiй eMiTeET зобов'язаrrий поверЕ},ти внески! Bпeceнi " ou-.rur,,r"
облilац:l. ш,1l\оv виллаlи ,pol] ови\ кошliв "u p-)no,, uru.",.,n"
обrirацiи в сгрок не бi. ьше о viсrцiв. ц]о Bi_]pi\oB), ,""" , о.,., 

";;," _t,r.
передбачеЕого закоцодавством для затверлхеЕItя результатiв уоп"д"rrrо
договорiв з перщимй власfiикal]fи.

.lрядок падання копii
::еССТРОВаtlОГО

eпlicii
та копii

::Jспекту
:::irацiй

першиNlи впасникаМи ЕмiтепТ Еадае копiЮ зареестровд{ого проarrЪпrу
eMicii об_tiгацiй (та зlriп до проспекту eMicii облirацiй у разi ii внес"rняl
особaL\I! що с ),часникаI!ш приватного розмiщеIшя Ьопiaчцir't. пIn"rnri

ю



l
заре€строваIlих
до проспекту
облilацiй (у
вl{есеняя таких
особам, якi
)часвикаIrи
прLtватllого

змlЕ
eMicii

разi
змiЕ)

с

ЕаправдеЕl{я па ix адресч flростих листlв,

розNIiщенвя обjliгацiЙ
(у разi прийЕяття

рiшення про приватве

розviщенЕя облiгацiй)

Перелir< осiб, якi е

1часниками
приватного

розrtiцеппя облiгацiй
(у разi прийЕяття

рiшевня про приватпе

розмiщенrrя
облiгацiй), iз
зазначе!{Ея\l I

для юридичвих осiб -

резидептiв:
ЕайiменуваЕЕя.
rtiсцезваходжеяня,
коду за С!РПОУ,
\{1сця та дати
проведеЕЕя державЕо1
ресстрацii

HailMeHyB! мiспезнахоfiкеlrня
едрпо
у

мiспе та дата
провёдення дер,{,авно'i

ре€страчii, рехв jзвтIt

свiдоцтва аро lер,лавп}

АТ ((Баяк
(нацiонмьнi
iнвестицii))

0160l, Киiв, вул.

Воподи,\tирсъка,5,1

200i7з4
0

Заре€стровано
09,11,199j

llевченхiвською РЬ } !{

Ки€вi, свi,lоцтво про

цержавну рессФацiю серiя
А 0] Ns]()бt)j7

{Т'оТП Банк" ,t,Киiв, в}ц, 2l685l66 Заре€стровано
02,0э,1998 ГолосjiЪською
РДА у l!t. Киевi, свiдоцтво
про державну ре€страцiю

сепiя А 0l NsЗ70771

пАт
(Дiаýlантбанк)

04070, yкpa'iнa, ý,,

Ки'iв, Контрахтова
ilпоlла, 10 А

2]]]62]11 Зарс€стровано
Подi,rьськоIо районноIо в

Micтi Киевi державпою
адмiнiсФацiс}о 26,09,2008

року, Виписка ] сдипого
деркавного !есстру
юридtлчнli\ осiб та

фiз1rчних осi6-пiдпри(.Nщiв
.епiя ААБ Nr.129955

ТоВ (кУА

пзнвIФ

(код еДРСI
2ззз75]

04112, Nr, Киiв, вул,

]iкорсъкого Irоря

5уд,1, нежи,глове
примiпrеняя Nr 524 в

пiт, Г

з2? l0з9 Зарс.строваяо
Шевченк jвською райоrпIок)

в MicTi Ки€вi дер,кавпок)
адliнiстрацi€ю 02, 1 0,200]

року, Вliписliа з сдиного

державпоrо ресстру
юридичнlгr осiб ]а

fiiз чнихосiб-пiдпDисvцiв



l
серЙ АД N! 48 ] i78

Тов (кУА

пзl{в IФ
(пегас,
(код СДРIСl
2:]з]074)

04] 12. м, Киiв, вул,

]iкорського Iгоря

5уд.l, нежитлове
примiцення N9 524 в

пiт, Г

з2710з9
5

Заре€стовано
ШевчеЕкiвсъкою районвою

в N{icтi Kll€Bi лержавною
адмiнiсФацiею 02, ] 0,200з

року, Виписка з сдлпоrо

державного реестру
юр,lдичн!rх ос]б та

фiзичнilх осiб-пiдлриемцiЕ
серiя АД ],Is 48t778

ТоВ (кУА

(знквIФ
(ФондБетrа)

(код СДIСl
1з з 1412)

]2]40, м, Киiв, By]r,
jориса Гrмирi, буд, ]-А

зз22828 За!е€сФоваяо

Дарницькою районною в

MicTiKиcBi дерrкавною
адl", iнiстрацiсю

2 L,0,1,2006 року,
Виписка з €дияого

дер;iавяого ре€стру
юридичнL.( осiб та

фiзичних осiб-пiдllри€мuiD
серiя ААВ N, З450j5

ТоВ (кУА

пзнвlФ
(Скiф)

(код еДРlСl
2]зlз14)

04l ]2, п1. Киiв, вул.

римiцення }ls 524 в

liT, Г

з2710з9
5

Заре€сФовано
]lевченхiвською pailoHIioBr

в Micтi Кисвi -rерл-авпою

адNliнiстрацi€ю 0] ]0 ]Г.]0j

року, Вилпска з сrilЕого
дер,+iав н ого !е.сц\
юрIuIпнlfi ссiб та

фiзичн11\ осiб,пirпрIl.\1I]iý
серiя АД,\'s 131]-8

ТоВ (Gетон 04071, Mitтo киiв. 0,1012lб

r\:1иця Резервна, 1 4

i)динок 8 
L

Заре€сФован.
Оболонською раПонною )

rticT] Кисвi.rерхавною
адмiнiсцацi€ю 1 1,0I.]00:

року, про цо зробlено
запис u х)рнапi об]iк)

ре.сщацiйних справ за Nq1

069 l2] 0000 00]9j8.

тоВ (кУА

пзнвIФ
(Сармат)
(код еДРlСI
2зз 1з67)

0,1112, м, Киiв, вул,

примiценш Nr 524 в

лiт, Г

32710з9 З|rе€сФовано
5 lШевченкlв(ъкоюрiиояною

в MlcTi Ки€Еi jер)},dвllою

l адмi]rlстрlUitю 02, l0,200]

роьу, Виписýа з сдиноl,о

] oep*uu"o.o р...,р1
1 юрt]дичн,]\ o(lo Ti
фilичнл\ ос,о-пlдпри.мulв
l (ерii АД Ns 48l778

ТоВ (КУА

пзнвкlФ
(ДIНЕРО)
lKoD СДlСI
],]]00007)

м, Киiв, в)л,
}оологiчна, 5/l, корп)с

]80l З47 l JcpecLTpoBJHe

7 ДнLпровсь{ою рэйOнRоRr з

] NlстiКи€вi Jерназаок,

lajпllHrcrpJUiclo 
2,],0 L,]0 ] 2

| гоо. про uro зроо-lено

l запис в )к\рналl оОп ь)

| реестраuiйнлх справ за N



l
1

L

] 067 l02 0000 017497

0з1]5, Micтo кl]ъ,
]улиця Святошшнська,

зз99995
4

Зареестроваlrе 
]

Святошинською раионною

) Micтl Ки€вi дер,l.авною

адмiнiстрацi€ю 20,02 2006

року, про що зробхеяо

запхс в журналi облiку

ре€страцlr]нll\ справ за М l

072 l02 0000 006,]5l

тов

з27tOз9
5

Заресстрован0

Llевченкiвською раriояноlо
в lricтi Klreвi дерrtавною
lдмiяiстрацiею 02,10.200З

року, В писка з €дипого

державного ре€сl?у
юрицичних осiб,га

ф 
jзичяli\ осiб-лiдпрлемц,в

серiя АД Nq 18] 778

ТоВ (кУА

пзнвlФ

(код СДРlСI
2зз l59з)

04112, м, Киiв, вул.

Эiкорського Iгоря

лри,viценвя Nr 524 в

лiт, Г

тов (куА
yKPlHTo), шо

дjе в iнTepecax
пзнвIФ

(код СДРlСI
2зз l405)

04080, M,KиiB, Еул,

Орунзе, б,i t8/2

з2668з9
0 2

Заре€сlровано
].09,200Зр, Подiльсъкою

районною у Micтi Кисвi

ржавною адмiнiсrрацil:ю,
виписка з €диного

державного ре.сФ}
юридичнш осiб та

jзичя!i\ осiб-пЬпрп.\Iцlв
серiя АГ Nq 99]895

тоВ (куА
(УKPIHTO), цо

пзнвlФ

L".py*"",..",,
L (ьод €ДРIСI
l :зз l ьч1

04080, м,Киiв. Biл.

рунзе, б,1l8/2

з2668з9
0

Jape€clpoBaH0
}З,09,200Зр, Поrilьською

районноlо ! \licTl Klr.B]

ерхавною а!мiнiстраLlLю,
виписка з €дипого

дер,хавного рессту
юридичню( осiб та

фiзичнld ос jб-пiдпри.vцlв

серiя АГ Nq 99З895

-З"р....ро"uпо 
l

z],0q,200jp ПоJi Iьською L

рiионною ) Mlc rl KlLtBi

держ,ruлою адмiнiстiul€F,.
виписка з сдиного

дерr{авного рессцу
юриjхчl[lt\ осiб та

l 
q,iзичниI осiб-лiцпри€мш,в

1 (ерЬ АГ Ns 90r8o5 _

тов .куА 
l

t.vKPIHTo". Що l

лiс в iHTepecax 
]

пзнвlФ
iПерспе}.тп9нi

l (hод €ДРIСt
l z;з t,tc0;

04080, м.киiв, в.чл,

Ор}взе,б,1l8/2

з2668з9
0

з7025з5
0

Заре€стровапо
шевченкiавсъкою

районною в Mlcтlt(иtBi
дердавнOю aiNliHi(TpaL!cю
2З,OЗ,2010 року, ви,lисIlа

про державну ресс]рацПо
серiя АД Ns 495504

ю (ХоРс
IHBEcT))

04050, м, кив.
вул. Глибочицъка,

5уд,28

]2Зi5528 lЗаре€!троване
Гопосiiвсььою рdионноrо

l " Micтi Кисвi дер,{авjs]9
-тов 

l 0101j, Mjcтo киiв,

лБЕТОН Prn " 
ч" Ппо"",пооч,

CEPBIC, | 

-lt



f

jудинок,1 адrviнiс,фацiсю 25,0Э,200]

року. upo цо зробjено
запйс в,lурпапi облiку
ре€страцiйних справ за
Nql 068 ]20 0000 0004l l

ТоВ (Фк
(АТЛАс)

0З l50, м, КиiЪ, вул,
Анри Барбrоса, буд,40

з519767
1

Заре€стровано l8.06,2007

р, Печерсъкою районною
у Micтi Киевi дерrкавпоIо
алмiнiстацiею, свiдоцтво
про дерriавну ре€страцiю
сепiя ААБ No 5]]2096

ПрАТ
(Терrчiнм-М)

04074, Nl, Киi'u, вул,
Резервна, б}д,8

j 17499з,1 Заре€стровано
05,12,2001р, Оболонсьtiою

районною в rvicтiKи€Bi
1ерrкавною адNjiнiстрацiсlо.

свiдоцтво про державну
ре€страцiю серй ААБ

No77j82l

ТоВ (кУА 04080, м,Киiв, вул,
Dрунзе, б,l t8/2

з2668]9
0

Зареесаовано
2з,09,200зр, ]1олi!ьською

районною у NIicliKи(Bj
1ер,r(авною адмiнiстацi!Ф.

в иписliа з единоl о

лерхавног0 pecc,lp!
у.)ридлчни\ осiб та

фiзичних осiб,лiдпрIt.пшjв
серiя АГ N! 99]895

ТоВ (кУА 041]2, м, KIliB, вул,
]iкорського Iгоря

lрпмiцеяпя Nr 524 в
1iT, Г

з2110з9
5

Заре€стровано
IIев ч е н к i вс ь кою ра По н н о,.Ф

в MicTi КU€вi trер,dавною
адrviнiсl!ацiсlо 0], l0,]0ar]

року, Виписка з с.rItного

дерхавноrо ре€стр\
юридичних осiб та

фЪичнш осiб-лi.lлрлс\uiв
серiя АД}'r.18]]78

тов (куА

пзнвlФ
(Борисфен)

(код СДРlСt
2зэ 1744)

04t l2, м, Киrв, Biil,
]ifiopcbKoro iгоря

lриlliUrення Nq 52,:l в

riT Г

]27]0з9
5

ЗаI)есс]ровано
Iевченкjзською раПоннок]

в Micтi Кисвi !lер)iаввою
адмiнiстрацiсю 02,] 0,200З

року) t]иплска з €диrIого

державного реестру
юридлчних ооiб та

фЬичнп осiб_пlдпри€ruцiв
ссрiя АД Nq il8 ]778

Тов (кУА
(yKPIItTo)

IL{T (ЗнВкlФ
liоПТl]t4-Ал,

(ко] СДРtСt
1]]00006)

04080, м,Киiв, в}п,
Фрунзе,6,1l8/2

]]80lз482

Днiпровською tайонною
в Micтi Кисвi дерхавною
адrt iH ic грацi€Iо 24 01,20]2

року, ВIiписка з сдипого
дсркавного реестру
юридичних 9сiб
фЬичнl,х осiб-
пiдпри€пlцiв серjя ААВ Jvs

636 ] l9

,|jL_



r

l,.-

д

ТоВ (кУА

пАТ (зНВкIФ
(cAHTIM)

(fiод cДlcl
Iзз000] ] )

041i9, м, Ки]в, вул.

зооJrогiчна, 5/t,
з801з5Oз

Днiпровською районною
в MjcTi Ки€вi державною
адмiпiстраlliсю 24,0 1,2012

року, Виписка з €диного
державного рс.стру
юридичних осiб

фiзичних осiб-
пjдпри€п{l\iв серiя ААВ Nq

з1244,7

ПАТ (Завод

зБк iY,
0l0l З, м, Киiв, в}л,
Б}дjндустрii буд,7,

0552зз98
Голосi'iвс!кою районноlо
у \1icTi Кисвi державноrо
адмiнiсцацi€rо l6,01,1995

року, У зв'язку зi змiною
най\{епування rоридичноi
особи, видане

Свiдоцтво лро дер)хавну

ресс]рацirо 22,03,201l
Dоку. серiя Д0] NqЗ72606

реквlзитlв док\ыевта,
що св]дчпть про

]реестрацiю цiеi
]оридично1 осоои в

Kpa1rll

для юридItчЕих осiб -

нерезидеЕтlв|
lIайNIеЕуваЕяя.

l лtiсцезиаходrкенrrя,

мlсцезваходження
(liоfilя легапL]ованоlо

lвитяIу торIове"lьltого,
банкiвськото :"с)дового peLcтp} або

засвlдчеЕе
нотарlмьно
ресстрацlшlе
посвiдqення
уповвова]девого
орIзЕ),

,держав
1tlозе\lЕоl

про

реестрацlю
вiдповiдноi юридичноi
особи)

мiсце]находження
Реквiзитл докуltlент.r! що свi.lчtlть про

ё€страцiю uicl юрид!чноi особл в Kpaiнi ]'l

мiсцезнаIод,riенвя

(ВЕРПТон
кЕпlтАл
ЛlN,{IТЕД)

вул. Д]агору,4,
Kepмia Бiлдiнг, офiс
l04,lндекс ]097, м.
Нiкосiя, Республiка

Кiпр

Дата дер,fiавноi ре€страцii] 24 серп}rq ]010

року, Ре€страцiйний номер НЕ 272]60.
С€рTиФiкат лро державну реестрацiю Bir ]4
серmя 20]0 ропу, апостиJь Nr2,1628?/10 вjд
|7 серпItя 20l0 року, посвiдчений Постiйним

ceKperapeM MiHicTepcTBa Юстицji та
Громадського IIорядку Республiки Ki пр.

паном(вi) В,lоаяну

(ке берлi
Лiмiтед,

Республiка Кiпр,

вrпиlш Орфеос,
бvдияок 4В

Ресстрацiйпий вомср КоN{панi]i IIa

територii Республi(и Кiпрi
нЕ190126

коruпанiя
(Зеркомель

Лirи iтел,

в)т. Орфеос,
буд, 4В, Нiкосiя,
Республiка Кiпр

Реестрацiйний нопrер Коплпенii на

територi'i Республiки Кiпр: НЕ З0,183l

конвЕрсlо
кЕпIтАJ1
ЛtМIТВД)

Республiка Кiпр,
Nlicтo Нiкосiя,

вуличя Орфеос,
бчпинок,tВ

Реестрацiйнйй номер Компанii на

територii Республiки Кiпр: НЕ З2150З

фiзичних осiблтI

бб



lрезидентiв: прiзвяща,
iMeHi. по батьковi.
Iuсця прокиванttя.
iЕомера та cepii
паспорта або iЕшого
докуNIепта, що
посвiдчус особу, дати
иого видачlj

I{аймеЕуваrп{я оргаЕу,
що видав вiдповiJнйй
документ

i Е", tЬL-*л *rO
i{ерезидеlIтlв:
прiзвища, i\Ieвi. по
батьковi (за

ЕаявItостi),
гроN{адянства, I]o\iepa
та cepii паспорта або

liЕшого доку\lе!rта, що
посвiдчус особу. дати

виJачl,
найN{енуваЕня оргаr1},,

що видав вiдповiдiиЙ
докумеЕт

Облiгацii обертаються серед обNlея(евого кола осiб протяго\t Bcbolo

TepNtiнy 1х обiгу, Власниками облiгацiй мохуть бути юридичнi особп

резидеЕти та ЕерезидеЕти Украiни, зазЕачеlti у п. 10 цього проспепт},

]ilpu"o unu"ro"ri 
"u 

облiгацii вивика€ з моменту зарах}вання обliгацlfi на

пах\rнки власЕикiв v цiнRйх паперiL\,

Д-- aчрurуuчпп, uu рахувок покулця облiгацiй та мо,кливостi здil:tсltентJя ,]

Еи\rи операцiй Еа BTopиEIloMy риIrку та iЕших дiй, шо не с!перечаIь

чин[1ому закоЕодавству, покупець. облiгацiЙ повшIеЕ вiдкрити рах)вок )

цlш{их папера-\ у обравiй вим деtозитарнiй ycTaHoBi. Обiг об:riгачiii
.зiиснюrlься на pax)HKJ\ 1 _rirr,rих палерм. uro вi_rкрит ) лелоl/ lрпи\

установах та в дспозитарii, вiдповiдно до виNlог !мllного законодавства

Украiни,
Випуск облiгацiЙ ввФкатиItетьсЯ таким, що вiдбувся, у

б) _rе ро1м i шено LцонайItсп ше о]н) облir ati ю,

якlцо

TepltiB обiгу облiгацiй cepii С починаеться з дIlя. нас,LупЕого за

днепr ресiтрацii звiту про результати розмiщенllя облiгацiй та вилачi

свiдоцтва лро реестрацiю випусltу облir,ацiй i закiнч},еться З 1,12,2020 р,

Уý{ови
закiнчеlлlя
облiгацiй

та дата
обiгу

Iнформацiя щодо викупу

випадк1,1. у яких e\llтellт
здiйсЕюс обов'яз(овий вик}тI
облiгацiй

Протягом TepMiBy обiгу облiгацiй eN,!iTeET за рiшеЕЕяN1 Наглядовоi

Ради товарfiства у випадку згоди власникiв облiгацiй можс

прIIЙняти рirцення про вик}тI обiiгацiЙ cepii С. Обов'язковиЙ викуIt

оЬлiтацiй за виltогою власяикiв облiгацiй eNliTeHToM не передбачепо,



[*

EMiTеHT повiдомляс власяика облiгацiй про свою пропозичirо
вик)пити облiгацji ш,,ихом лисьмовоlо повiдочлсчья r-a с_lрес}

власIшка облi.ацiй. Такий викlп облiгацiй здiйсЕюсться при згодi
власЕика облiгацiЙ протягом 90 (дев'яIiоста) калевдарних двiв вiд
даlи отриvмня повilоv lення Емitенга за окре\lи\l JoloBOpoII
к)тIiвлiпродажу, що уюlадае,гься з власником облiгацiй.

iвласникiв

здiйснеЕпя

ловцомленвя
облiгацiй про

викlпу обlriгацiй

EMiTеHT вик)повуе облirаuii за договiрrlою вартiстю, aJie IIе Еижче
HoviHалbнoi Baplocli. при цьочу diдсоlковий до\iл за lоlUчпий
вiдсотковий перiод, протягом якого Еикуповуоться об-лir,ацii, не

виплачусться,

У разi, якщо в TepMiH обirу облirацiй EMiTeHToM буде вйкуfiлеЕо Bci
облilацii вiдповiдноi' cepi"r. голi FTol lядоьа рада Lon(e лрийня,и

рiшеЕня про анулюваIlня вик}плених облilацiй.

Викуп облiгацiй здiйсIrюеться в терпliн обiгу при згодi власltика
облiгачiй проrяrоll Q0 l_tев'яаос,аr кэлендарних _]HiB вiд lа,и
оlримапня ловiдоvлення fлrirенга ra окреtчиv лоrовором к1 riвл.-

продажу, що укпадаеться з власн!Iком об,liгацiй.
При бажавнi прийняти пропозицiю EMiTeHTa щодо lrалмня
облitачiй Ьviгенl1 для вик)пу. власник об,lilацiи повинсн
зверЕутлся до EMiTeETa протягом 45 (сорока п'яти) кfulендарних

днiв вiд дати отриItФ{Iiя повiдомлеrrЕя EMiTeHTa про вик}п дJt I

укпадаl]Ея вiдповiдного доrовору купiвл!продФrry облiгацiй,

Проlяlом l0 lдесяLи, кзлендарllих дrliв J да.и лiJ, l(Jнhя
вiдповiдяого договору кlпiвлiпродаrку власник облiгацiй ншас
депозитарЕiЙ ycтaвoBi розпорядження та illmi ItеобхiдЕi док}аIент1I

дrUI зарахування облilацiЙ Еа рахувок EMiTeETa, пiсля чого еltjтенг
проlяlоv .]5 lтридцяlи п'яlиl лмен!арни\ _lHiB вип,lа r}l гpotLuBI

коrлти в порядку! BcTaIioB,]IeIIoMy вlдповlдЕим договоро\1 K)'lllB:1l-

продажу облirацiй.

Порядок виплати вiдсотковоIо доходу за облiгацiяItи (у разi прийняття рiшенвя про

публiчне/приватяе розмiщенвя вiдсоткових облiгацiй):

дати поqатку i закlЕчеяlul вип-цати

доходу за облiгацiямrt

строк, у яклй облiгацii
можуть б}"м пред'явленi jx
вдасникаNlи для вик}тIу

Дат! початку i закi!ченн, в!плати

cepii С

11орядок BcTaHoB:leEIUl
викlпу облirачiй



По

пй

вiд

у

Дата Дmа Ki

Ki

iB

у
Bi

у

pi

Дата Дmа

l ]8 02,2015 з 1,03,20l5 42 ol042015

2 01.04,20l5 з0.06.2015 91 0],07,20]5 з0 09 20I5

з 0t,07.2015 з0 09 2015 92 01,10,20l5 з] ]2 20]5

01.]0,2015 j] ]2 20]5 92 01,01.20lб ]]l0:].20lб
5 01.0],2016 з] 0j.2016 01,04,20]6 з0 06,20]6

6 0l 04.20lб з0.06,2016 91 0 L07,2016 ]0,09,20lб
7 01.07,2016 з0,09.20]6 92 0].]0,2016 з l,]2.2016
8 0],]0,2016 з l,I2,2016 92 0l,0l,2017 з 1,03,2017

9 01.01,2017 з].0:],2017 90 01.04,20l7 з0,06,20]7

10 0 ! 04.2017 з0,06.20l7 91 01,07,2017 ]0 09,20]7
]] 0].07,20l7 з0,09,2017 0l 10,20]7 з t,12.2017
12 0],10,2017 з1.12.20]7 92 01,0i,20l8 з1.0.] 20l8
l] 01,0l,2018 з 1,0з,20] 8 90 0].04,20l8 з0,0б.20lз
]{ 01,04,2018 ]0 06 20l8 ,I 0l,07,2018 l0 09 20l8
t5 01.07,2018 з0 09 2013 92 01,10,20] 8 j l 12 2018

16 0l l0.2018 з l,l2,20]8 92 0l 01 20l9 ] 1,0з,20l9
l7 01,0l,20l9 11,0з.2019 90 0].04.2019 j l,06.2019
]8 01.04,20]9 ]0.06,20l9 91 01,07,2019 з0,09,20t9
]9 01,07.20l9 30,09,2019 9z 01,10,2019 ll]220]9
20 0t,10,20I9 з l,]2,20l9 9z 01-01,2020 ] l,0з,2020

zI 01.01,2020 ]]l 0]] 2020 01,04,2020 з0,06.2020

22 01,0,1,2020 з0.0б,2020 91 01.07,2020 з0,09,2020

2э 0],07,2020 j0,09.2020 9z 0] ]0.2020 з 1,12,2020

24 01,10,2020 з ],12,2020 92 01,0l 202t з ],0],202l

)l зatплановаlli вiдсоткII (або NteХi, у
яких eNIiTeET \1оr(е визначити

розмiр вiдсоткового доходу за
вiдсотковиNlи облiгацifl\{и, щодо
яких прийIUIто рiшенЕя про
п}блiчяе розмiщеЕЕя, пiд час

розмiщеЕIrя), 11етод розрах},Еку та

Вiдсоткова ставка по облiгацiям cepii С на перший
вiдсотковий перiод складае 2З% (двадцять три вiдсотки)

рiчвих. Вiдсоткова ставIrа по облiгацiяN{ cepi'f С на другий та
EacтymIi вiдсотковi перiоди встдlов-qтосться_ Наглядовоlо

радою товариства Ее пiзЕiше н ( за 20 (двалuяти)

каJ,lендар н }t\ днiв до почаlк) вiдповilноrо Biц(olKoBo,o
перiол1 облitэчiй. на яклй вс]ачоолю.lься Bi Lсогкова c,JBKa.



f

порядок
доходу

випjIати вiдсоткового та не може бути N{еЕшою t]bк облiкова ставка нацiон&rlьлоfо
бавку, що дiе па даry прийЕяття рiшенЕя. Лри цьоrr5' Епliтснт
повiдомля€ власЕика облifацiй про розпIiр Hoвoi вiдсотковоi
сlавки ш lяхоМ писL\]овоl о ,luвi_lоltле,lttя tэ - tpe;r
власника облiгацiЙ протяrолr 10 (деся,rи) капендарних дtriв з
дати встаповлення Taкoi вiдсотковоi с,Iаt]зки,

Сlпtэ вlлсо п.)во,о _о\о L). який l,i-ля|а, lll,п ld i

вJасЕику облiгацiЙ за черговиl\I вiдсотковиIt лерiодо\1.
обчис"тюсться за форN{улою i

Кl Тl
Ci=-----xNx-------;

100 з65
де: С; - сума вiдсотко]]ого дохолу (плате,{}) в i-Nly
вiдсоTковому перiодi на одну облiгацirо;

К1 - розмiр вiдсотковоi ставки, встаlIовлеllоi Tla i-Й
вiдсотковий перiод;

N - нолtiнальна BapTicTb
(одна тисяча гривеЕь);

Ti - кi"пькiсть дliв ]r iNIy вiдсотковоN{ч перiод] (д,.1я
cepi'i С - la пердиЙ Bi lсо.коllии пер.о'l пUчинiючи ] _alll
{ара\)вапня об.lil"Jiи на р.,х)но|{ \ цi ]них l_легd\ п(гU,,\,\
власЕику);

i лuря-кови; Ho.rep Bi rcorгoBoro перiо.l1

однiсi об;iгацii 1000.00 грlt,

) ваlютал v якiй
вlдсоткового

здiйсЕюсться виплата
доходу (нацiонапьна

Нацiона;rьuа

з_l'йснення lvireblov виttl,а и Bi_l.,, воjо _ \,-,
]а обlllа_riя\lи r.rбerпe,t.,,ься пАl l"_' ,,,,;;",,

або jнозеrlIrа Bmloтa)

порялок перекirз\ коштlв власЕик&\f
облiгацiй з lIетою забезпечення
випiати вiдсоткового доходу за
облiгацiяN{и

lДеПОЗИТаРiЙ Украiниll (дапi - I{ентрмыrиЙ fепозитарiii.)
вiдповiдrtо до ПравйJI ЦептральЕого депозитарilо. ВипjIаIа
вiдсоткового доходу за облiгацiяпти здiйснюсть;я на пiдставi
даних реестру B,laclllKiB облirацiй. складеного LleETpalbнlTrl
депоJиlарil \l c,aнo\l на 2а tо:и r1 олерllil ,]olo ],lя. u п
передус дIlю початку виплати вiлсотковоIо дс]ходу за
об"тilацiями (ла.пi Ресстр), Ре€стр склаластъся ЦеЕrральЕlI\1
Ie ,oT,]lap.' \l lIJ пi_сl]вi вiдговiLно, э DоJпооя1-I:-ннялсхUlиlарlLхl rla rllлсlаtsl вrдповlдЕоfо розпорядriення

:EMiTeIlTa У строки визначеЕi Jаконола]]ством х]]о
.JелоTиl3p| 1 .l.яль,,iс.Ь Вlпла.а в, (('olKoвolU _]0хо, ) ,J
облiгацiяпtи здiйспюеться шляхоN{ 11ереказу EпriTeHTol"I на
раl)Еок у Iрошових коштах, вiлкритий Центр&]ыlи\1
JeпolиlJpil \] 1 t[Дl Роlр.rrlнчовий Lенlр'lоб(])|ов\л]h,]h
до.оворiв Еа фiнансовиХ риЕlкi],х) (дмi - Розрахчltковий
UeHlp]. lрошовиХ коJlliв _rля lJiйслен,rя ].Bdo. ь,.] ldlи ,_
ЕадшlЕя докуl\{ентiв визначених l1равl1лапли l{eEтpirrlbнoro
депозитарirо. I{ентра,rьниЙ депозитарiЙ т]адас до
PorpaxlHKo.u о _reнlp) роlпогя!,,.енI я про lерскd: ко ||iJ
lля J,li;cHeHlIя вlп lаlи,l г]х)dк) Це-,р,лььоrо-с, nr..j,lpir.
ва вiдповiднi рaцуЕки депозитарних устаIIов тrабо

,,i
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депозитарijв-корреспоlIдеlIтiв дJlrI вип-lати
в,li]сr]ипалl Uгри\l}ва,iаIl оdлild tiЙ. У р ri. я.l ,

laKoHo_aBclDo\l Украihи лерсдбd,еьо Bi_]lloBi IHi ).ри\lаь rя

:па користь оюд,кету з сум, що наIея(ать до вlrплати

] 
власниколI облiгацiй, EMiTеHT злiйсяюе таке утрIt}lвнrtя,

]

+

)

Порядок погашення облiгаuiй:

дати початк\ ] змlнчеЕЕя
погашення об:liI ецiй

ccpii С - з 01.01.2021 р, по З 1,0З,2021 р.;

]) у\{ови та порлок наланця
ToBapiB (посl\.) (} paзi
'прийтrяття рiшеllня про

розп,пщенЕя
облiгацiй)

цljтьових

l) В TepMiB поrашення облiгацiй BjlacEиK&\l обjliгацiй виплачуеться

порядок
ноптiнапьпо'i

впп,lати
BapTocTi

HoI1iHar1bEa BapTicTb обlriгацiй в ЕацiоЕмьЕiй Ba[loTi \rкраiни
(rривнi), Здiйснення e[liTellToм поIашеЕня облiгацiй забезпеч\,сться

Цеl1трмьЕиNt депозитарiеIt вiдповiдно до Правил lJeHTpanbHor,(r

зепоr;tарitо, Поtашсчtя ,.rбе,t еч), tbcb нd п1,1( dBi ,''ьи\ o(,clp.
влdсник.в об tila LiЙ. скла leHolo uеь,га t"Hrrt tеttозиtар', rt r,, 1.1,

Еа 2:l годину оfiерацiйного дня, що передуе дЕю початку погдхеl]Ея
облilаJiй l]a]i Pe,crp]. По,аLrеrtня об,lilаl,:и r,iисttо, tt.я
шjIlIхо]\I перекa!зу БMiTeHTor"r на рахуЕок у Iрошових коштах.
вiдкрlrтий I{ентрапьниv депозиTарiеll у Розрахунко]rоrlу центрi.
lpoJ ови\ кошliв,,l, я {_ll;.ll(,]llh по,эше lH, la HJ_]Jll ]я , ,к 'r( iB

визначеЕих 11равилами ЦеЕтрапьЕоfо депози,rарiю, Ilснтрaлънrir-l

деllозитарiй вадас розпорядтiеяяя РозрахуItковоv_Y центр\ з_fliiснl]l]1

пер,кd{ кошliв ,l p_,,rlrKy Ц<;rрл ьчоlо дспоlи,"р, U l,_ Bi , о"
грошовi рахунки депозитарних установ та/або Jспозлтарiiв-

обriгацii iз ]а]наченЕя}f
вапюти, )' якiI"I з.]i]'1сЕюсться
погашешня (нацiояLlъна або
iнозепiЕа в,llюта) (} раз1
прийнятrя рiшення про

розviщення
вiдсот(ових'J]iсконтних
облiI,ацiй)

.(опсJпон !еЬ lB \ яких вl1(0иlо оа\\. l(,] B.IJ('IIJKLB о 0п}I\' г]

паперахJ укладен1,1х з в-'lасхикal]\lиlотриlfувачалпr облiгаuiЙ, У разi.

об.;riгацiй. Дспозитарнi установи та,'або лепозиr,арii-кореспоllJснтIt
перера\ОВ}Ю,Ь lГОUОВ. КОJ]lИ ВЛ-СНl Ка\4.1,р,lvr".rЧаv Об, irаш

Bi_l,IoB.-Ho lo Lo,'oвopiB lpo обс,l\lUвLванhя раI\l li\ в Ui,,Il l\

якщо законодавством Украiни псредбачено вiдповiднj утри\lанхя 11а

користь бtодкету з cyNl, що ншrехать до виплати B:Iac1lrtкO\l

об-liгацiй, EN{iTеHT здiйсttlос,Iаке у,rрfiмаЕня.

Випl.rrэj_ri а]liй \lоъ.е бrr, ло:ru cllo досlгоыово l:, il u,J,llою
Lvitcr .r, В uьоll.. ви lf,, к\ Lvirca. ш, q\о,] lJ jll :ll,n,]

персональних повiдомiеЕь за 10 (десять) rtатенларrrих ,цЕiв до датLi
почаtку дострокового погашеtlяя випус(у IIовlдомlтть власtlикl1]

облiгацiй про прийвяшя рiшепIlя про дострокоr]е поIаlлсння
випl,сrtу облiгацiЙ та про llоrtливiсть пред'явлепня облiгацiЙ .1rl

дострокового погашеЕЕя, У цьолr1 разi, Епriтепт встаяовлюс rlов1,

(.locTpoKoBy) дат} пред'явлеЕЕя обriгацili до поIашеЕЕя, floBa да,rа

мdг буIи -l.,lою l,Jсl)ппою ld !dlою lJ,ijllеllня Bi,,co KoB.lJ
перiод,ч. в яколt1' буlе прийЕято рiшення llpo дострокове погаше1111я

) Nlоr{ливlсть ,lострокового
поt,аI1IеЕIlя e\I]TeHToNl всьоlо
випуск} (cepiT) облlгацiй за

1нlцlатIIвоювласною

рlшеllliя про дострокове

(поря,чок повiдо]vлення
BjlacHиKiB об,liгацiЙ про
прийIlяття ertiTeпToM

llоIiшепtlя вип\ (jl(\ (cel]ii)
оолlгацlи; порядок
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встановлення цlЕи
достроковоIо логашенIJя
об-,iгацiй; строк, у який

N,Iоr(ливlсть дострокового
погашеЕЕя облiгацiЙ за
виN{огою ix в-lасникiв
(порядок повЦомлення
власяи(iв об-T irацiЙ про
прийЕяття eNliTeEToN,I

рiшенilя про дострокове
погашеllЕя випуску (cepii)
облiгацiй; порядок
встановлеЕIlя цiни
достроковоIо поIашеtlЕя
облiгацiй; строк. _Y який
облiгацii 11ож}ть бути
пред'явхеЕ1 дJI;I

дострокового погашеЕIUI)

iвилуску облiгацiй, Строк дострокового поIашепЕя tle повипен
перевищуватп 1 року, Рiшенвя про дострокове tlогапiснЕя BLlIIycKy

облilацiй прий$аеться На,пядовою радою e\liTeнTa. IIри

достроковому погаjllепЕi обпiгацiй власнику обл]гацiй виллач),,€ться

HoМiltaпbнa BapтicTb облiгацiй та вiдсотковий лохiд за fiопередпiй
вiдсотковий перiод в порядку, зазЕаченому у пi,цп. ,1 tr. 1З та пiдп. З

п. 14 дмого проспекту,

Дострокове погашення випуску облiгацiй за вимогою власЕикiв lle

передбачено.

Якщо в депозитарнiй ycтaнoBi вiдсупiй рахунок власника об,riгачiй.
Еа яI(ий повиЕна бутп проведеЕа виплата. то розрахункл по

облiгацiям i_ri;снююгъся ,1,1 особисlиv Jвсрllенья\l в la( lиNlв
облir ацiй, Bi ]соrки ra o6.ri. rц,яrl,r,а, ас. Llt, \lин) в да и {d,iпче,,,
поIашеIiЕя облiгацiЙ, не Еараховуються i Ес випrlач)tоться. ](ош,Iп.

що Еалея(ать до виплати депоЕ},ються на поточноNIу рах)Ек}

1 
дij, якi llрово,qJlться у рilзi
несвоечасЕоfо поданЕя

lоб-тiгацiй для погашеЕня
(дос]ро(овоfо погашенrй)
випуску (cepii) облiгачiй

] eN{iTeHTa до особистого пйсьмового звернеЕпя власника облiгацiй,

l
,

У разi Hecr portoжbocti ErtiteHta виr,lэt,tt; в ldc lиыJY
облiгацiй у строкj встаl]овленItй рlовами eNlicii! вiдсотковий дохi.]
за обпЬацiя\tи та /або погасити частиIlу чи повну повну Bapтrclb
облiгацiй, здiйсвити вик}п облiгацiй, ElriTeHT повiлом-тяс про чс
персонмььо Ko}inlJ о Власllи(а об,rirачiй просt,lv лисlt'\I l:l

публiкуе iнфорлrачiю у друковаЕих виданнях НацiояаIьноi KoNfici]i з

цiЕЕих паперiв та фоядового риllку Ее \rенш як за 20 (двадцять)

кацеЕдарних дЕiв до початку Tepмilly погаIIrення облilацiЙ, виплатц
вilсоlкового.]охо_r}. викlп1 облitаuiri,

У разi веспроможностi емlтента виконати cBoi зобов'язмня за

облiгацiяпlи cepii С, виконання вiдповiдних зобов'язаfiь
здiйснrоеться поргIителем згiдно договору поруки вiд 26,11,2011

flорядок
eltiTeHTo\1
порядок дir'i
оголошення

огоr]ошеЕЕя
.лефо-rту та

erriTeHTa в разi
виI1 Jефолту
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16 Застережеттпя про те. що

}ъ 1-п.

Вiдgовлення платоспроможностi eMiTeHTa вiдбуваеться в порядку

EMiTeHToM прйЙirято рiшеIitrя про розмiщеЕня забезпечеЕих

вiдсоткових iменяих облiгацiйзагальна Eo\!lllajlbнa

|,7

]8

Bapтicтb випусlrr об]iгацiй
перевищуе розллiр в:rасного
капiталу eMiTeHTa (у разi
приЙняття рiшепвя про

розмiщеЕня звичаЙЕих
(везабезпечепих)
облiгачiй)*

IIrшi вiдомостi*

ре€страцi'i випуску та проспекту eМici'i облilацiй, весуть особи, якi пiдписали цi документIi

реестрачй випуску та проспекту eмicii облiгацiй, що проводиться нацiова,rьною коviсi€ю з цiтlних

nun"piu ,u фондового ринку! Ее може розIлядатися як гард{тЙ BapTocTi цих облiгацiй,

Вiдповiдапьнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, Ilаведених у доrtумеllтfuх, що подаються дJuI

t

. а\
Дирек.ор пiпприr чс|:u ,a., ,-," 'i-ir,l-,,1
пдr "БудндусflНя,t 

!i/:r.;,.l lTf .,

ГоловЕий бухIалтер " .!
пдi ,,вудiндусiрIя" ,,.У'

",-,:,::: 
: 
j"

/ Авраменко Л.М, /

//
rР,па}-/ ша rмoBa С,В.---r-

л,с,/

Я. геЕерапьций Директор аудиторськоi фiрми ТОВ "Аудиторс фiрма "евроаулит ",

Заець Л,С,, пiдтвердхуо фilrаIrсову звi]lgцýчпанii, EaI в цьому проспект1

ем]сll ооJпгапlи

Директор ТОВ "€вроаулит"

zi ки:s _-.-*

*#ф
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