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ПРЕАМБУЛА
Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННІ!» (далі за текстом - «Товариство») спрямовані на формування прозорої та 
ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів акціонерів та 
ділових партнерів Товариства.
Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність стандартів корпоративної 
поведінки, зазначеній у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.
Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства є обов'язковими для усіх його акціонерів та 
працівників.

1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
1.1. Основною метою діяльності Товариства є підприємницька діяльність, спрямована на отримання 

прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів Товариства у вигляді 
зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів.

1.2. Товариство в своїй діяльності прагне забезпечувати інвестиційну привабливість емітованих ним акцій 
протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього Товариство налагоджує ефективні відносини із 
заінтересованими особами та має намір в подальшому забезпечити включення акцій Товариства до 
лістингу фондової біржі та їх обіг на організованому фондовому ринку.

1.3. Мета та завдання Товариства детально розкриваються у Статуті Товариства.
1.4. З метою досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб 

забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію прав кожного акціонера. Товариство 
здійснює свою діяльність з додержанням правил ділової етики та враховуючи інтереси клієнтів та 
ділових партнерів.

1.5. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів, а також забезпечує функціонування 
системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами 
додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо 
уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

2. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ
2.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими 

законодавством України.
2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:
2.2.1. акціонери Товариства, що є власниками акцій, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони 

резидентами України, фізичними або юридичними особами;
2.2.2. заборону встановлювати будь-які переваги щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними 

групами акціонерів;
2.2.3. товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, 

вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та не порушують права та 
інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам.

2.3. Товариство гарантує акціонерам право на отримання повної та достовірної інформації про його 
фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість 
цінних паперів.

3. НАГЛЯДОВА РАДА. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
3.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Статуті Товаристві передбачена дворівнева 

система управління, яка складається з Наглядової Ради та Правління Товариства.
3.2. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління 

Товариства.
3.3. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 

компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», 
контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

.4. Наглядова Рада та Правління тісно співпрацюють в інтересах Товариства.

.5. Компетенція Наглядової ради розкривається у Статуті Товариства та в Положенні про Наглядову раду 
Товариства.

.6. Кількісний склад Наглядової Ради має забезпечувати її ефективну роботу.

.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними 
діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.

.8. Процедура обрання членів Наглядової Ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів.

.9. Періодичність засідань Наглядової Ради мають забезпечити виконання Наглядовою Радою усіх її
повноважень.
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.10. Засідання Наглядової Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

.11. Порядок роботи членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», 
Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

3.12. Права та обов'язки Товариства на членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про 
акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також 
договором, що укладається Товариством з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства 
підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних 
зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

3.13. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво господарською 
діяльністю Товариства та підзвітне Наглядовій Раді та Загальним зборам і організує виконання їх 
рішень.

3.14. Компетенція Голови та членів Правління розкривається у Статуті Товариства та Положенні про 
Правління Товариства.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
4.1. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах.
4.2. У Статуті Товариства встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством 

згідно із законодавством України.
4.3. Компетенція Загальних зборів розкривається у Положенні про Загальні збори Товариства, Статуті 

Товариства та чинному законодавстві України.

5. СИ СТЕМ А МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ  ЗА Д ІЯЛ ЬН ІСТЮ  ТОВАРИСТВА
5.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист 

інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства 
здійснюється Наглядовою Радою, Ревізором, а також незалежним аудитором.

5.2. Ревізор здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 
року, а також у інших випадках за вимогою Наглядової ради Товариства або Загальних зборів.

5.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
5.4. Аудиторська перевірка проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера 

(акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства у порядку 
встановленому чинним законодавством України. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає 
з визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства в якому зазначається обсяг перевірки, а Голова Правління зобов’язаний надати 
завірені належним чином копії документів для проведення аудиторської перевірки.

5.6. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг покладається на Наглядову Раду Товариства.

6. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА
6.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом 

- «посадові особи»), є фізичні особи - Голова та члени Наглядової Ради, Ревізор Товариства, Голова та 
члени Правління Товариства.

6.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм 
компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми 
документами Товариства.

6.3. Посадові особи мають зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах 
Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, посадові особи 
Товариства зобов'язані:

6.3.1. виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись, насамперед, інтересами 
Товариства;

6.3.2. вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими 
посадовими особами;

6.3.3. діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції.
6.4. У разі виникнення у посадової особи заінтересованості у вчиненні правочину, ця особа зобов'язана 

протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство 
про наявність такої заінтересованості.

7. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМ АЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ
7.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою 

сталого росту, інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють 
підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації



та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.
7.2. Наглядова рада та Правління Товариства забезпечують розробку та впровадження через Статут, 

внутрішні документи Товариства, сучасну інформаційну політику, яка передбачає баланс між 
розкриттям відповідно до вимог законодавства України достовірної інформації з усіх суттєвих питань, 
що стосуються діяльності Товариства, та ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної 
таємниці Товариства.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Товариство має на меті впроваджувати у власну корпоративну поведінку процедури та правила, що 

втілюють положення, закріплені у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.
8.2. Працівники повинні, а клієнти (споживачі послуг та інформації Товариства) і акціонери або будь-які 

інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Голову Правління Товариства про будь-які 
порушення та/або спонукання до порушення положень цих Принципів (кодексу) корпоративного 
управління або інших внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. У разі 
підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення. Особи, що надали інформацію 
про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків, їх конфіденційність буде забезпечена за 
винятком випадків, передбачених законодавством.

8.3. Зміни та доповнення до цих Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства 
затверджуються!та вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

Голова зборів О.В. Бондар Секретар зборі Полковський


