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Цей Статут приведений у  відповідність до вимог Закону У країни «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011, №  

2 9 9 4 -У І, Закону України "П ро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 року №  

289-УІІІ, шляхом викладення Статуту у  новій редакції, яка в тому числі передбачає зміну найменування з ЗАКРИ ТО Г О  А К Ц ІО Н Е Р Н О ГО  

ТО В АР И С ТВ А "С Т Р А Х О В А  К О М П А Н ІЯ  "П А Р Л А М Е Н Т " (ідентифікаційний код 36018520) на П У Б Л ІЧ Н Е  А К Ц ІО Н Е Р Н Е  

ТО В АР И С ТВ О  "Д Ж ЕРЕЛ О  С Т Р А Х У В А Н Н Я ".

Статут Товариства зареєстрований Гіечерською районною у місті Києві державною адміністрацією 08 липня 2008 року, номер 

запису 1070 102 0000033660,

З урахуванням змін (шляхом викладення у новій редакції) зареєстрованих ГІечерською районною у місті Києві державною 

адміністрацією 18 травня 2011 року, номер запису 1 070 105 0003 033660,

З урахуванням змін (шляхом виклалення у новій редакції) зареєстрованих Виконавчим комі тетом Дніпропетровської м іської ради 

14 листопада 2011 року, номер запису 1 224 105 0007 052699,

З урахуванням змін (шляхом викладення у  новій редакції) зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської рази 

07.12.2011 року, номер запису 1 224 105 0008 052699,

З урахуванням змін (шляхом викладення у  новій редакції) зареєстрованих Реєстраційною служ бою  Дніпропетровського міського 

управління ю стиц ії Дніпропетровської області 10.09.2015 року, номер запису 1 224 105 0018 052699, які втрачають чинність з моменту 

державної реєстрації ц ієї редакції.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут відповідно до К онституц ії України, Господарського та Ц ивільного Кодексів України, Законів України "Про 

акціонерні товариства", "П ро  страхування", "П ро цінні папери та фондовий ринок" та інш ого чинного законодавства України, 

визначає правове становище, регулює порядок здійснення та припинення діяльності П У Б Л ІЧ Н О Г О  А К Ц ІО Н Е Р Н О Г О  

Т О В А Р И С Т В А  "Д Ж Е РЕЛ О  С Т Р А Х У В А Н Н Я ", іменованого в подальшому - "Товариство".

1.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством У  країни.

1.3. Визнання недійсним відповідно до чинного законодавства України будь-якого положення цього С татуїу  не тягне за собою 

недійсність Статуту у цілому.

І .4. Вимоги цього Статуту є обов’язковими до виконання всіма органами Товариства та його акціонерами.

2, ТОВАРИСТВО
2.1. Найменування Товариства

2.1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО
СТРАХУВАННЯ” ;

2.1.2. Повне найменування Товариства російською мовою: ГІУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ” ;

2.1.3. Повне найменування англійською мовою: РІГВШС,ЮІІМТ-8ТОСК СОМРАІ\У ' ’Ц /НЕКЕБО $Т К А Н ІІУ А І\І\У А ” ;
2.1.4. Скорочене найменування українською  мовою: АТ ”ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ” ;
2.1.5. Скорочене найменування російською мовою: АО 'ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ” ;
2.1.6. Скорочене найменування англійською мовою: Л8С ” 0£НЕКЕБО 8ТКАНБГУАМІМУА” .
2.2. Тип Товариства - публічне.

2.3. Місцезнаходженням Товариства є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів ю ридичної особи чи закої іу 

виступають від ї ї  імені. Місцезнаходження Товариства відображається у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є ю ридичною  особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, 

рахунки в банках, рахунки в ц інних паперах та інш і рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банківських та небанківських 

установах України та інш их держав, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, торгівельні марки (знак для товарів та 

послуг).

3.2. Товариство набуває прав ю ридичної особи з моменту його державної реєстрації у  порядку, встановленому чинним 

законодавством України.

3.3. Товариство для досягнення мети своєї діяльності, має право укладати будь-які не заборонені чинним законодавством правочини 

(контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у  суді.

3.4. Товариство, здійснює володіння, користування та розпорядження майном на праві приватної власності. Товариство має право 

продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду ю ридичним та фізичним особам засоби виробництва ла інш і 

матеріальні та/або нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх  інш им шляхом, якщо це не суперечить чинному 

законодавству У країни та цьому Статуту.

3.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може 

бути звернене стягнення. Акціонери Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, 

пов’язаних з діяльністю Товариства у межах належних їм акцій. Товариство не відповідає по зобов'язанням акціонерів. До 

Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, ідо обмежують їх  права у  разі вчинення акціонерами 

протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не 

відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.6. Товариство має право створювати філії, представництва ла інш і відокремлені підрозділи, у порядку визначеному чинним 

законодавством.

3.7. Товариство має право брати участь у створенні спшок. асоціацій та інш их об'єднаннях для координації своєї діяльності з метою 

захисту інтересів своїх членів ла здійснення спільних програм.

3.8. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Товариству у процесі обслуговування клієнта ла
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взаємовідносин з ним чи з третіми особами при провадженні діяльності у сфері страхування і розголошення якої може завдати 

матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є таємницею страхування.

Товариство створене на невизначений строк діяльності.

Форма власності Товариства -  приватна власність.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
Товариство створене з метою обслуговування фізичних і ю ридичних осіб незалежно від їх  державної належності та форм 

власності на ринку страхових послуг, підвищення якості та збільшення обсягів надання страхових послуг, створення 

сприятливих умов для розвитку економіки України, здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах 

акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у  вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства а також 

отримання акціонерами дивідендів.

Товариство здійснює свою  діяльність з урахуванням інтересів Товариства клієнтів та сприяє економічному розвитку та 

зміцненню страхової системи.

Предметом діяльності Товариства є:

здійснення різних видів страхування (пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування); з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); з відшкодуванням 

страхувальником заподіяної ним шкоди особі або ї ї  майну, а також шкоди, заподіяної ю ридичній особі (страхування 

відповідальності), передбачених чинним законодавством; 

перестрахування;

здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх  управлінням; 

надання послуг для інш их страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це 

безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських 

потреб.

Товариство здійснює тільки ті види страхової діяльності, на які Товариством (утримано дозволи та л іцензії відповідно до чинного 

законодавства

Товариство здійснює вказану діяльність на підставі договорів, в яких указуються права, обов'язки, відповідальність сторін, 

строки, плата за послуги, санкції та інш і умови, які не суперечать законодавству України.

5. ВЛАСНІ КО Ш ТИ ТОВАРИСТВА
Власні кошти Товариства складаються із статутного капіталу, гарантійного фонду, нерозподілених прибутків минулих років та 

прибутку поточного року.

6. СТАТУТНИЙ к а п іт а л  т о в а р и с т в а

Товариство має статутний капітал в розмірі 60 500 000,00 (шістдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.
Статутний капітал Товариства формується виклю чно грошовими коштами. Забороняється використовувати для формування 

статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити 

нематеріальні активи.

Статутний капітал Товариства може бути збільшеним або зменшеним відповідно до чинного законодавства України. Порядок 

збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів га фондового 

ринку.

Рішення гро  збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства. 

Розмір статутного капіталу може бути збільшено, в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку, шляхом:

підвищення номінальної вартості акцій;

розміщення додаткових акцій існую чої номінальної вартості.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків 

акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових 

акцій.

Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного 

розміщення акцій в порядку, встановленому чинним 'законодавством України.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо 

розмір власного капіталу є меншим, н іж  розмір його статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Товариство здійснює розміщення або продаж кож ної акції, яку воно викупило, за ціною  не ниж чою  за ї ї  ринкову вартість, крім 

випадків:

розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором: 

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

розміщення акцій за участю  торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андерайтинг. У  такому разі ціна 

розміщення акцій може бути ниж чою  за їх  ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 

відсотків ринкової вартості таких акцій.

Товариство не має права розміщувати ж одну акцію  за ц іною  ниж чою  за ї ї  номінальну вартість.

У  разі розміщення Товариством ц інних паперів їх  оплата здійснюється грош овими коштами.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Товариство може здійснювати розміщення інш их цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства Рішення 

про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої р ічної



фінансової звітності Товариства приймається Загальними зборами Товариства.

6.17. Товариство має право здійснювати ем ісію  акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери, в порядку 

встановленому Державною комісією з ц інних паперів та фондового ринку.

6.18. Розмір статутного капіталу може бути зменшено згідно чинного законодавства України шляхом:

6.18.1. зменшення номінальної вартості акцій:

6.18.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх  затильної кількості.

6.19. Зменшення Товариством сталутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію  

Товариства

7. АКЦ ІЇ ТОВАРИСТВА
7.1. Статутний капітал поділяється на 605 000,00 (шістсот п’ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто 

гривень 00 копійок) гривень кожна,________________________________________________________________________
Вид та тип цінного 

паперу

Затильна

кількість акцій, ш тук

Затильна

номінальна вартість 

акцій, грн.

Номінальна вартість 

акції, грн.

Частка у статутному 

капіталі (% )

Акція проста іменна 605000,00 60500000,00 100,00 100

7.2. У сі акції Товариства є іменними.

7.3. Форма існування акцій -  бездокументарна

7.4. Товариство не здійснює розміщення привілейованих акцій. У  разі прийняття рішення Загальними зборами Товариства про 

здійснення розміщення привілейованих акцій, вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства щодо:

7.4.1. прав акціонерів - власників привілейованих акцій;

7.4.2. умов та порядку конвертації привілейованих акцій певного класу у  прості акції Товариства чи у  привілейовані акції інш ого 

класу;

7.4.3. розміру дивідендів за привілейованими акціями Товариства:

7.4.4. інших прав та обов'язків акціонерів - власників привілейованих акцій Товариства.

7.5. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у 

акціонерів, які вимагають цього.

7.6. Зобов’язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 

голосували проти прийнятих рішень, виникають у  Товариства при прийняті Загальними зборами наступних рішень:

7.6.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

7.6.2. зміну розміру статутного капіталу;

7.6.3. надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину;

7.6.4. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість- надання згоди на вчинення Товариством 

правочину, щодо якого є заінтересованість (до 1 січня 2018 року положення застосовується до Товариства, якщо його акції 

включені до біржового реєстру).

7.7. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм  акцій складається на підставі 

переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийняте рішення, яке стало підставою д ія  

вимоги обов’язкового викупу акцій.

7.8. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України на 'засадах незалежної оцінки, 

проведеної відповідно до законодавства про оі іінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність.

7.9. Ціна викупу не може бути меншою, н іж  їх  ринкова вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує 

дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання .загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке 

стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість цінних паперів визначається відповідно до чинного 

законодавства України:

7.9.1. Для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно 

до законодавства про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність:

7.9.2. Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до 

законодавства про цінні папери та ((юндовий ринок.

7.10. Договір м іж Товариством та акціонером про обов’язковий викуп акцій укладається в письмовій формі.

7.11. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою татя вимоги обов'язкового викупу акцій, 

акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У  вимозі акціонера про обов'язковий 

викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип іа/або 

клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані коп ії документів, що 

підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

7.12. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату' вартості акцій за 

ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний 

акціонер повинен вчинити усі дії. необхідні тая набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він 

вимагає. Оплата акцій здійснюється в грош овій формі, якщо сторони в межах строків, установлених законом, не дійшли згоди 

її юдо і н гі ю ї форм и оплати.

7.13. Наслідком невиконання обов’язкового викупу акцій Товариством може бути оскарження акціонером, який має намір 

реалізувати зазначене право, рішення Затильних зборів стосовно питань наведених в п. 7.6.1. -  7.6.4. цього Статуту. Наслідком 

невиконання обов’язкового вику пу акцій Товариством є відповідальність, яка передбачена правочином, яким Товариство бере 

на себе обов'язки щодо викупу акцій.

7.14. Товариство в порядку’, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати

•і



викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не зм іню ю чи при цьому 

розмір статутного капіталу.

7.15. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій Товариства.

7.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в 

одну нову акцію  того самого типу і класу.

7.17. Обов'язковою ум овою  консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вар'тості 

для кожного з акціонерів.

7.18. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у  дві або більі і іе 

акцій того самого типу і класу.

7.19. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статугного капіталу Товариства

7.20. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку.

7.21. А к ц ії Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

7.22. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
8.1. Особи, я кі набул и право власності на акц ії Товариства, набувають статусу акціонері в Товариства

8.2. Кож ною  простою акцією Товариства ї ї  власнику -  акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

8.2.1. участь в управлінні Товариством;

8.2.2. отримання дивідендів;

8.2.3. отримання у разі л іквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

8.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

8.3. Одна проста акція надає акціонеру один голос для прийняття рішення по кожному питанню  на Загальних зборах, крім випадків 

проведення кумулятивного голосування.

8.4. Акціонери зобов’язані:

8.4.1. дотримуватись Статуту та інш их внутріш ніх документів Товариства;

8.4.2. виконувати рішення Загальних зборів, інш их органів Товариства;

8.4.3. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у  тому числі пов'язані з майновою участю;

8.4.4. оплачувати акції у  розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства:

8.4.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.4.6. нести інш і обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом, внутріш нім и нормативними актами 

Товариства

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до Статуту 

Товариства та чинного законодавства України.

9.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

9.2.1. виплачуються дивіденди;

9.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

9.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

9.3. Резервний капітал формується у розмірі не менше н іж  15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щ орічних

відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досяг нення встановленого статутом 

розміру резервного капіталу розмір щ орічних відрахувань не може бути меншим н іж  5 відсотків суми чистого прибутку 

Товариства за рік.

9.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та погашення заборгованості у  разі ліквідації.

9.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства У  країни.

9.6. Дивіденди.

9.6.1. Дивіденд -  частина чистого прибутку Товариства що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію  

певного типу та\або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.6.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

9.6.3. Голова Правління Товариства за результатами звітного року налає Загальним зборам інє}юрмацію про розмір чистого прибутку 

та величину частки прибутку, яка може бути направлена на виплату дивідендів.

9.6.4. Виплата дивідендів здійснюється у спосіб встановлений рішенням Загальних зборів Товариства з чистого прибутку звітного 

року, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

9.6.5. Товариство виплачує дивіденди виклю чно грошовими коштами.

9.6.6. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством 

України порядку.

9.6.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у 

разі, якщо:

9.6.7.1. звіт про результати розміщення акцій не 'зареєстровано у встановленому 'законодавством порядку;

9.6.72. власний капітал Товариства менший, н іж  сума його статутного капіталу, резервного капіталу;

9.6.7.3. Товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до п.7.6.1 -7.6.4. цього Статуту;

9.6.7.4. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

9.6.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, порядок та строк їх  виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї ч а с ти н , але не 

раніш е'ніж  через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на



отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік 

осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 

України.

9.6.9. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє персонально шляхом надсилання 

рекомендованих листів, про дату, розмір, порядок та.строк виплати дивідендів осіб, які мають право на отримання дивідендів та 

фондову бірж у (біржі), у  біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

9.6.10. У  разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у їдкому 

переліку.

9.6.11. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює 

виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів 

визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
10.1. Органам и Товариства є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

10.1.2. Наглядова рада;

10.1.3. Правління;

10.1.4. Ревізор.

10.2. Загальні збори акціонерів, надалі - «Загальні збори».
10.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2.2. Товариство щороку скликає Заідльні збори (річні Заідльні збори) не пізніше ЗО квітня наступного за звітним роком за 

місцезнаходженням Товариства

10.2.3. Усі інш і Загальні збори вважаються позачерговими.

10.2.4. Загальні збори проводяться за рахунок кош тів Товариства У  разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи 

акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних 

зборів.

10.2.5. Компетенція Загальних зборів.

10.2.5.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.2.5.2. До виклю чної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.5.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.5.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

10.2.5.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.5.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.5.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.5.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.2.5.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.2.5.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.5.2.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду. Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них:

10.2.5.2.10. затвердження річного звіту Товариства;

10.2.5.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства:

10.2.5.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового вику пу акцій;

10.2.5.2.13. прийняття рішення проф орму існування акцій;

10.2.5.2.14. затвердження розміру річних дивідендів;

10.2.5.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.2.5.2.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з ними, встаноалення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради;

10.2.5.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених чинним 

законодавством України;

10.2.5.2.18. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

10.2.5.2.19. затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

10.2.5.2.20. обрання членів л ічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх  повноважень;

10.2.5.2.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщ о ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 

гіравочину. перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої р ічно ї фінансової звітності Товарист ва;

10.2.5.2.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону 

України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію  Товариства, обрання л іквідаційної комісії, затвердження порядку та 

строків ліквідації, порядку розподілу м іж  акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і 

затвердження ліквідаї іійного балансу;

10.2.5.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора;

10.2.5.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства:

10.2.5.2.25. обрання комісії з припинення Товариства;

10.2.5.2.26. прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих 

Товариству;

10.2.5.2.27. прийняття рішення про звернення до посадових осіб Товариства з позовом у разі недотримання вимог цього Статуту та чинного 

законодавства України при вчиненні значного правочину.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виклю чної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим

б

10.2.6.
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органам Товариства.

Право на участь у  Загальних зборах.

У  Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 

представники, незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 

проведення таких зборів у  порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України..

На вимогу акціонера Товариство зобов’язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на 

участь у  Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах Товариства, після й о т  складення 

заборонено.

Представником акціонера - ф ізичної чи ю ридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або 

уповноважена особа ю ридично ї особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа 

органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Посадові особи органів Товариства та їх  афілійовані особи не можуть бути представниками інш их акціонерів Товариства на 

Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера 

який видав довіреність, замість свого представника 

Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилаггься 

кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у  

випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню  прийняття 

рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, н іж  за 60 днів до дати проведення загальних 

зборів.

Товариство не пізніше н іж  за ЗО днів до дати проведення загальних зборів публікує в оф іційному друкованому органі 

повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект 

порядку денного фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж  за 30 днів до дати 

проведення загальних зборів розміщує повідомлення на власній вєб-сторінці в мережі Інтернет.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному 

акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на далу, визначену Наглядовою ралою шляхом надсилання 

рекомендованих листів, у  строк не пізніше н іж  за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів. Власники акцій в ном інаїьному 

утримуванні повідомляються номінальним утримувачем яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані: 

повне найменування та місцезнаходження Товариства;

дата час та місце проведення З а іа іьних зборів із зазначенням номера кімнати, офісу або за іу . куди мають прибути акціонери; 

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у  Загальних зборах; 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  Загальних зборах:

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного;

адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного;

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У  

повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер к ім нати , офісу 

тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Порядок денний Загальних зборів.

Проект порядку денного Заіальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі 

скликання позачергових Загальних зборів у ви палках передбачених чинним законодавством України -  акціонерами які цього 

вимагають.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п. 10.2.5.2.10, 10.2.5.2.11 і 10.2.5.2.23 

цього Статуту. До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов'язково вносяться 

питання, передбачені п. 10.2.5.2.16 та 10.2.5.2.17 цього Статуту.

Не рідше н іж  раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п. 102.52 .16 та 

10.2.5.2.17 цього Статуту.

Акціонер, за письмовим запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення (рішень) з питань порядку 

денного у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням визначеним Наглядовою радою Товариства, в місці для ознайомлення, 

у посадової особи Товариства відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства.

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а 

також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 

органів, у гермін передбачений Законом України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера який ї ї  вносить, кількості, гину 

та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу 

акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до склалу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у 

члени наглядової рали Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 

(акціонерів), або про те. шо кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора Інформація,



визначена у  пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини друго ї ц ієї статті, обов'язково 

включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.2.9.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому 

включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У  такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до 

проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

10.2.9.5.4. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лиш е шляхом включення нових питань та проектів рішень із 

запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.2.9.5.5. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 

надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.2.9.5.6. Товариство не пізніше н іж  за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом надсилання 

рекомендованих листів про зміни у проекту порядку денному, а також надсилає повідомлення про зміни у проекіу порядку 

денному Загальних зборів фондовій бірж і (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру л істингу, та не пізніше н іж  за 10 

днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у 

проекту порядку денному Загальних зборів.

10.2.10. Порядок проведення Загальних зборів.

10.2.10.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або один з членів Наглядової ради Товариства.

10.2.10.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, н іж  зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.2.10.3. Х ід  Загальних зборів, за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів, може фіксуватися технічними 'засобами. 

Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

10.2.10.4. У  ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви приймається 

простою більш істю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загаїьних зборах та є власниками акцій, голосуючих 

принаймні з одного питання, що розг лядатиметься наступного дня.

10.2.10.5. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Затильних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Загальні збори після 

перерви проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Затильних зборів.

10.2.11. Реєстрація акціонерів (їх  представників) які прибули для участі у  Загальних зборах.

10.2.11.1. Реєстрація акціонерів ( їх  представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право участі у Затильних зборах, 

складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів 

кожного акціонера Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою, а у 

вилазках передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.

10.2.11.2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у  Загальних зборах підписує Голова реєстраційної ком ісії та додасться до 

протоколу Загальних зборів.

10.2.11.3. Акціонер який не зареєструвався не має права участі у  Загальних зборах.

10.2.11.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лиш е у  разі відсутності в акціонера (його 

представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також 

документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах

102.11.5. Мотивоване рішення реєстраційної ком ісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника піди псується Головою 

реєстраційної ком ісії та додається до протоколу Загальних зборів і видасться особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.2.11.6. У  разі, якщо для участі у  Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник 

довіреність якому видана пізніше.

10.2.11.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть 

призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням ти 

підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації 

акціонерів.

10.2.12. Кворум Загальних зборів.

10.2.12.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі 

у Затильних зборах Товариства

10.2.12.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів які сукупно є власниками більш як 50 

відсотків голосуючих акцій.

10.2.13. Порядок прийняття рішень Затильними зборами.

10.2.13.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних 

зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

10.2.13.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більш істю  голосів акт гіонерів. 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли 

Законом України «Про акціонерні товариства» не встановлено інше.

10.2.14. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятиму паді Товариством у ході 

поточної господарської діяльності. Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів. які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характер) 

правочинів та їх граничної сукупно ї вартості.

10.2.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.2.16. Спосіб голосування на Загальних зборах.

10.2.16.1. Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів д ія  голосування.

10.2.16.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

10.2.16.2.1. повне найменування Товариства;

10.2.16.2.2. дату, місце і час початку проведення Загальних зборів:

10.2.16.2.3. реєстраційний номер учасника Загальних зборів;

х



102.16.2.4. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать 

акціонеру;

10.2.16.2.5. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

10.2.16.2.6. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);

10.2.16.2.7. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та 

по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування ю ридичної особи у  разі, якщо вона є акціонером. За відсутності 

таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

10.2.16.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

10.2.16.3.1. повне найменування Товариства;

10.2.16.3.2. дату, місце і час початку проведення Загальних зборів;

10.2.16.3.3. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням ін(|юрмапії про них;

10.2.16.3.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

10.2.16.3.5. застереження проте, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища імені та 

по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування ю ридичної особи у  разі, якщо вона є акціонером. За відсугності 

таких реквізитів і п ідпису бюлетень вважається недійсним:

10.2.16.3.6. зазначення кількості голосів, що належать акціонеру.

10.2.16.4. У  разі проведення голосування з питань обрання членів Правління. Наглядової ради або Ревізора Товариства бюлетень для 

голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.2.16.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, у  термін передбачений Законом України «Про 

акціонерні товариства».

10.2.17. Лічильна комісія Загальних зборів -  надалі «Лічильна комісія».

10.2.18. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інш их питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 

голосування на Загальних зборах, надає Л ічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження 

лічильної ком ісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема 

щодо виконання функцій лічильної комісії.

10.2.19. Склад Л ічильної ком ісії не може бути менше двох осіб.

10.2.20. За підсумками голосування з питань порядку денного складається протокол який підписується всіма членами Л ічильної комісії. 

У  разі передачі повноважень л ічильної ком ісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема 

щодо виконання функцій л ічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної 

установи. Підсумки голосування оголошуються на загаїьних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття 

загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації на 

власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Рішенням Загальних зборів може бути передбачено також і інш ий спосіб доведення до 

відома акціонерів підсумків голосування.

10.2.21. За результатами проведення Загальних зборів складається протокол. Протокол підписується головою та секретарем Загальних 

зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

10.2.22. Детальні питання стосовно підіютовки, скликання, реєстрації акціонерів які прибули для участі у Загальних зборах, проведення 

голосування та прийняття рішень та інш і, регулюється внутріш нім Положенням «Про Загальні збори акціонерів», яке 

затверджується Загальними зборами Товариства

10.3. Наглядова рада.
10.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства контролює та регулює діяльність 

виконавчого органу, в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України.

10.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством 

України, Статутом Товариства Положенням «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Т овариства підписується Г оловою 

Правління чи інш ою  уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У  разі 

укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути ош атним  або 

безоплатним.

10.3.3. Дія договору (контракту) з членом Наглядової рази припиняється у  разі припинення його повноважеі іь.

10.3.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або 

контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства а представник акціонера - члена Наг лядової ради Товариства 

здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

10.3.5. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами. М інімальна кількість членів наглядової ради

публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж  5 осіб, (до 1 січня 2018 року положення 'застосовується до 

Товариства якщо його акції включені до біржового реєстру).

10.3.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Наглядової 

ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів 

Товариства Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. До склалу 

Наг лядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхн і інтереси та/або незалежні директори.

10.3.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства, Ревізором Товариства.

10.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства Повноваження 

представника акціонера члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером членом Наглядової ради та 

отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника яке, крім іншого, повинно місгити:

10.3.8.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

10.3.8.2. дату народження представника;

10.3.8.3. серію і номер паспорта представника (або інш ого документа що посвідчує особу), дат\' видачі та орган, т о  його видав;

10.3.8.4. місце роботи представника та носату, яку він обіймає;

10.3.8.5. місі іе проживання або місце перебування представника
ч



10.3.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наг лядової ради необмежену кількість разів.

10.3.10. Акціонери та член Наглядової ради, який с їхн ім  представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, 

завданих Товариству таким членом наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно 

шляхом кумулятивного голосування.

10.3.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх  числа простою більш істю  голосів від кількісного 

складу Наглядової ради, за умови присутності на засідання більш як двох третин кількісного складу Наглядової рази.

10.3.12. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження інш ій особі.

10.3.13. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової рази та 

одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору 

(контракту), укладеного з ним.

10.3.14. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.3.14.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тиж ні;

10.3.14.2. в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

10.3.14.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість 

виконання обов’язків члена Наглядової ради;

10.3.14.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.3.14.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової рази, який є представником акт ііонера.

10.3.15. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення 

Наглядової ради Загальними зборами Товариства та чинним законодавством України.

10.3.16. До виклю чної компетенції Наглядової ради належить:

10.3.16.1. затвердження в межах своєї компетені іії положень, якими регулюються питання, пов'язані з д іяльністю Товариства:

10.3.16.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх  проведення та про включення пропозицій до 

порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.3.16.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства;

10.3.16.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.3.16.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інш их цінних паперів, крім акцій;

10.3.16.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інш их, крім акцій, ц інних паперів;

10.3.16.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.3.16.8. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;

10.3.16.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх  

винагороди;

10.3.16.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, 

яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10.3.16.11. обрання та припинення повноважень голови та членів інш их органів Товариства;

10.3.16.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством У  країни;

10.3.16.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 

послуг;

10.3.16.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядну7 та строків виплати дивідендів у 

межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України:

10.3.16.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Затильних зборів та мають право на 

участь у Загальних зборах;

10.3.16.16. вирішення питань про участь Товариства у  промислово-фінансових групах та інш их об'єднаннях, про заснування інш их 

юридичних осіб;

10.3.16.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової рази, передбачених чинним законодавством України , в разі злитті, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства:

10.3.16.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом 

значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої р ічно ї фінансової звітності Товариства 

(у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину 

може виноситися на розгляд Загальних зборів);

10.3.16.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх  

виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.3.16.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що уклалатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.16.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов 

договору, що укладатимет ься з нею, встановлення розміру оплати ї ї  послуг;

10.3.16.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акі іій особою (особами, що д ію ть спільно), яка придбала 

контрольний пакет акцій, відповідно до д ію чого законодавства України;

10.3.16.23. визначення політики зовніш ньоекономічної діяльності Товариства;

10.3.16.24. прийняття рішень про участь Товариства в інш их ю ридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим 

Товариством на себе відповідних зобов'язань;

10.3.16.25. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв, 

затвердження їх  статутів та положень:

10.3.16.26. прийняття інш их рішень, які відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» відносяться до виклю чної компетенції 

Наглядової Ради Товариства

10.3.17. Засідання Наглядової ради.

10.3.17.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу одного з членів Наглядової ради. 

Ревізора Голови Правління Товариства
10
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Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини ї ї  складу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У  разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, рішення Голови Наглядової ради є 

переважним (вирішальним).

Рішення Наглядової ради приймається простою б ільш істю  голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають 

право голосу.

На вимогу Наглядової ради в ї ї  засіданнях беруть участь члени Правління Товариства

На вимогу Наглядової ради для вирішення поточних питань діяльності Товариства можуть буги проведені спільні засідання 

Наглядової ради та Правління Товариства У  цьому випалку рішення приймається простою більш істю  голосів членів Наглядової 

ради та Правління Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється про тягом п'яти днів після проведення засідання.

Всі питання щодо організації роботи, компетенції, порядку скликання засідань, прийняття рішень Наглядоіюю Радою та інше 

регулюється Положенням «Про Наглядову раду», яке затверджується Загальними зборами.

Правління Товариства.
Виконавчим органом Товариства є Правління.

Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Правління Товариства складається із Голови Правління та членів Правління.

До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім питань, що належать до виклю чної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх  рішень. Правління діє від імені 

Товариства у  межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової 

ради чи Ревізором Товариства.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням 

«Про Правління», а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління Товариства В ід імені Товариства контракт 

підписує Голова Наглядової ради чи особа уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Голова та члени Правління Товариства обираються та відкликаються Наглядовою ралою Товариства.

Голова Правління на вимогу Наглядової ради. Ревізора зобов'язаний палати можливість ознайомитися з інформацією про 

діяльність Товариства в межах, встановлених цим Статутом, внутріш німи положеннями Товариства та чинним законодавством 

України.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за ї ї  неправомірне 

використання у порядку встановленому чинним законодавством України.

У  разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Правління за 

рішенням Наглядової рали та Правління Товариства

Голова Правління Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства в тому числі представляти інтереси 

Товариства вчиняти правочини від імені Товариства сума яких не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої 

річної фінансової звітності Товариства затверджувати внутріш ні документи Товариства видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законодавством України, Статутом 

Товариства а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

Повноваження Голови Правління припиняються:

за й о т  бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тиж ні: 

в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість 

виконання обов'язків Голови Правління Товариства:

в разі смерті, визнання його недієздатним/обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 

у разі перевищення Головою І Іравління своїх повноважень встановлених цим Статутом; 

у разі закінчення строку на який Голова І Іравління обирався;

у разі коли д ії або бездіяльність Голови Правління поруш ую ть права акціонерів Товариства або самого Товариства.

З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Всі питання щодо організації роботи, компетенції, порядку скликання засідань, прийняття рішень Правлінням Товариства та 

інше регулюється Положенням «Про Правління», яке'затверджується Загальними зборами.

Ревізор.
Для проведення перевірки фінаї ісовє>-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора

Ревізор обирається виклю чно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

та/або з числа ю ридичних осіб акціонерів.

Строк повноважень Ревізора п'ять років.

Не може бути Ревізором: член Наглядової ради, член Правління, головний бухгалтер, особа яка не мас повної цивільної 

дієздатності та особи визначені такими відповідно до чинного законодавства України, члени інш их органів Товариства 

Ревізор не може входити до складу Л ічильної ком ісії Товариства

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних 

зборів.

Ревізор має право бути присутніми на Заіальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової рали у випадках, передбачених цим Статутом або внутріш німи 

положеннями Товариства

Ревізор проводить перевірку фінансчж>поспо;іарської діяльності Товариства за результатами фінансового року , а також у інш их 

випадках за вимої о ю  Наглядової рали Товариства або Загальних зборів.



10.5.10. Голова І Іравління Товариства забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням «Про Ревізора).

10.5.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує 

висновок, в якому міститься інформація про:

10.5.11.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період:

10.5.112. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10.6. Аудитор Т овариства.
10.6.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторська перевірка 

проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.6.2. 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 Правління Товариства зобов'язане 

надати завірені належним чином коп ії документів для проведення аудиторської перевірки.

10.6.3. Аудитором Товариства не може бути:

10.6.3.1. афілійована особа Товариства:

10.6.3.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

10.6.3.3. особа, яка надає консул ьтані йні послу!ті Товариству.

10.6.4. Аудиторська перевірка Товариства злі йсніоється згідно ч и н і ю го законодавства У  країн и.

И. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАН ІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ Г1РАВОЧИНІВ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени Наг лядової ради. Правління, Ревізор Товариства.

11.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи визначені такими відповідно до чи н н о ю  законодавства У  країни.

11.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-госі юдарську 

діяльність 4 овариства

11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно-правовими 

договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними. Цивільно-правовим договором, укладеним з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства Ревізором може бут передбачено виконання обов’язків безоплатно.

11.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства дотримуватися вимог чинного законодавства 

положень Статуту та інш их документів Товариства

11.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями 

(бездіяльністю).

11.8. У  разі якщо відповідальність несуть кілька осіб. їх  відповідальність перед Товариством є солідарною.

11.9. Посагові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні 

будь-якого ггравочину стосовно І овариства ( конфлікту інтересів).

11.9.1. Особою, заінтересованою у  вчиненні Товариством правочину, вважається посагова особа органів Товариства та її афілійована 

особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій 

Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

11.9.1.1. є стороною такого правоч и ну;

11.9.1.2. бере участь у  правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);

11.9.1.3. отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товарпстіш) або від особи, яка є стороною 

правочину;

11.9.1.4. внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інш их результатах виконання правочину;

11.9.1.5. є афілійованою особою ю ридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, 

або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно 

чи буде користуватися інш им и результатами виконання правочину.

11.10. Особа, заінтересована у  вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї 

заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову рачу про наявність в неї такої 

заінтересованості.

11.11. Правління Товариства зобов’язане протягом п ’яти робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення 

правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій рачі інформацію стосовно правочину. у вчиненні якого є 

заінтересованість, зокрема про:

11.11.1. предмет правочину;

11.11.2. вартість одиниці товару або послуг', яки ю вона передбачена правочином;

11.11.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження м айна виконання робіт, надання або 

отримання послуг;

11.11.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

11.12. Наглядова рада протягом п ’яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин. у вчиненні якого є 

заінтересованість, зобов’язана прийняти рішення про вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його 

вчинення.

11.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере учасгь у голосуванні з питання 

вчинення такого правочину. Я кщ о більш ість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, 

або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є 

заінтересованість, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.



12. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРИСТВА. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА
ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

12.1. Враховуючи специфіку діяльності Товариства, як страховика, в Товаристві створюється відповідно до законодавства 

гарантійний ф онд який включає додатковий та резервний капітал, а також суму нерозподіленого прибутку.

З метою додаткового забезпечення платоспроможності в Товаристві за рахунок нерозподіленого прибутку можуть 

створюватись вільні резерви.

12.2. З метою забезпечення виконання Товариством зобов'язань щодо окремих видів страхування Товариство спільно з іншими 

страховиками може створювати централізовані страхові резервні фонди та органи, що зд ійсню ю ть управління ними фондами в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Товариство, як страховик, зобов’язане підтримувати перевищення розрахованого згідно з методиками, визначеними чинним 

законодавством України, фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

12.4. Товариство, як страховик, зобов’язане дотримуватись вимог ч и н н о ю  законодавства України щодо обов'язкового 

перестрахування у  інш их страховиків прийнятих на себе страхових зобов'язань.

12.5. З метою забезпечення Товариством, як страховиком, майбутніх виплат страхових сум і страховою  відшкодування, в Товаристві 

утворюються страхові (технічні) резерви в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

Формування резервів із медичного страхування і обов’язкових видів страхування здійснюється на Товаристві окремо від інш их 

видів страхування.

По кожному виду страхування (крім страхування життя) Товариством формується і ведеться облік наступних технічних 

резервів:

12.5.1. незароблених премій;

12.5.2. збитків;

12.5.3. інших резервів, обов’язок по формуванню і обліку яких передбачений чинним законодавством України.

12.6. Страхові резерви повинні розміщуватись Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та 

диверсифікованості і повинні бути представлені активами тих категорій, які дозволені чинним законодавством України. 

Розміщення страхових (технічних) резервів в активах категорій, не передбачених чинним законодавством України, не 

дозволяється.

13. ВНУТРІШ НІ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСГВА.
ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Для здійснення своєї діяльності Товариство розробляє наступні внутріш ні положення обов’язкові для виконання:

13.1.1. Положення "Про Загальні збори акціонерів";

13.1.2. Положення "Про Наглядову раду";

13.1.3. Положення "П ро Правління";

13.1.4. Положення "Про Ревізора";

13.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління.

13.2. Положення п. 13.1.1 -13.1.5. затверджуються Загальними зборами.

14. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА
14.1. Товариство має право відкривати поза місцем свого знаходження відокремлені підрозділи -  ф іл ії та представництва в порядку 

передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Представництва та ф ілії зд ійсню ю ть свою  діяльність на підставі положень затверджених Товариством.

14.3. Керівництво поточною діяльністю представництва або ф ілії здійсню ю ть особи визначені Головою 1 Іравління Товариства.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громаляни. які своєю ітраї тею беруть участь в йото діяльності на основі трудового 

договору (контракту).

15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інш их видів винагороди 

працівників, відповідно до ч инного законодавства У  країни.

15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

15.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та 

соціально-побутові пільги для працівників.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ
16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків інш им підприємницьким товариствам - 

правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Реорганізація Товариства проводиться у  порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по 

забезпеченню п р а в о н а с т у п н и к а  щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

16.3. Реорганізація Товариства за рішенням уповноваженого державного органу передбачає:

16.3.1. реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, шо регулю ю ть діяльність страхових посередників;

16.3.2. об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників 

страховиків;

16.3.3. залучення до числа учасників страховика інш их страховиків (у тому числі іноземних страховиків) за умови проведення ними 

всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика строк сплати яких уже настав.

16.4. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України 

«Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог; встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами 

законодавства України. Інш і підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюсгься за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом



України та інш ими актами законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні 

товариства», інш і підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.6. Рішення про ліквідацію  Товариства обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу 

між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, виріш ую ть Загальні збори Товариства якщо інше 

не передбачено чинним законодавством У к р а їн и ..

16.7. Розподіл майна та задоволення вимог кредиторів та акціонерів проводиться у  порядку, встановленому чинним законодавством 

України. При л іквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог 

першої черги.

16.8. З моменту обрання л іквідаційної ком ісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства 

Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною  комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

16.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державною 

реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

16.10. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, 

передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів вдали.

16.11. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.12. Протягом ЗО днів з дати гтрийнятгя Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а 

також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними 

зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у  ш и тті або приєднанні. Товариство зобов’язане письмово 

повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 

Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло 

процедуру лістингу.

16.13. У  разі припинення Товариства кредитор вимоги якого щодо Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 

20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про 

здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи 

поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не 

передбачено правочином м іж  Товариством та кредитором. У  разі якщо кредитор не звернувся у  встановлений строк, до 

Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань 

перед ним.

16.14. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.15. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому 

згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх  

припиненням.

16.15.1. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

16.15.2. Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на 'затвердження Загальних зборів кожного 

акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору 

про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

16.15.3. Утворення органів акціонерного товариства-правонаступника проводиться на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, 

що беруть участь у  злитті.

16.16. Акц ії товариств, що припиняються внаслідок злиття, конвертуються в акц ії товариства-гіравонаступника та розміщуються серед 

його акціонерів.

16.16.1. Процедура злиття здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством У  країни.

16.17. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним 

(ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків інш ом у акціонерному товариству-гтравонаступнику.

16.17.1. Товариство може приєднатися лиш е до інш ого акціонерного товариства

16.17.2. А кц ії товариств, що припиняються внаслідок приєднання, конвертуються в акц ії товариства-правонаступника та розміщуються 

серед його акціонерів.

16.17.3. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством У  країни.

16.17.4. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства 

що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства до якого здійснюється 

приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про 

приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою раю ю . У  

такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно 

договору не вимагаються.

16.18. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та 

обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам-правонаступникам згідно з розподільним балансом.

16.18.1. Акціонерне товариство може діл іти ся  лиш е на акціонерні товариства.

16.18.2. А кц ії товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акт гії го вар иств - 1  траво і іаст у  п н и кі в та розміщуються серед 

їх акціонерів.

16.18.3. Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється у  порядку, встановленому чинним закої юдавством У  країни.

16.19. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм ) зі їд і ю з 

розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинені ія 

такого акціонерного товариства.

16.19.1. З акціонерного товариства може виділитися лиш е акціонерне товариство.

16.20. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акц ії цього товариства і товариства, що виділилося, та 

розміщуються м іж  акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

1620.1. Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється у  порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.21. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з його гірипинеї іням та передачею

14



всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом.

16.21.1. Наглядова рада, акціонерного товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів акціонерного 

товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій 

товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

16.21.2. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалю ю ть рішення про перетворення товариства про порядок і 

умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- 

правонаступника

16.21.3. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалю ю ть на своєму спільному засіданні 

рішення про затвердження установчих документів такої ю ридичної особи і обрання (призначення) органів управління 

відповідно до вимог чинного законодавства.

16.21.4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості 

акцій, що було м іж  акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

16.21.5. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про 

припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до чинного законодавства України. 

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з ц інних паперів та фондового ринку.

16.22. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є 

акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.23. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється 

Державною комісією з ц інних паперів та фондового ринку.

16.24. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про 

припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

16.25. Приєднання Товариства до інш ого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

16.26. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що 

виділилося.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
17.1. Товариство зобов’язане у передбачений законодавством строк з моменту ухвалення Загальними зборами Товариства 

відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися у цьому Статуті, для внесення необхідних 

змін до державного реєстру.

17.2. Зміни, внесені до Статуту Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж  правилами, які встановлені для державної 

реєстрації Товариства.

17.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чин ності з моменту їх  державної реєстрації.

ПІДПИС:

Уповноважена особа, згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15 липня 2016 

року, -  Голова Правління Ш вець Л еонід Анатолійович, паспорт серії А Е  № 536688, виданий Новомосковським М В  У М В С  України у 

Дніпропетровській області 24 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вул. 

Боженко, будинок 55, ідентифікаційний номер 2107507312).
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Місто Д ніпропетровсь^^^^Ц ^Ш Ш ІЙ адцяте липня дві тисячі шістнадцятого року.
Я, ВДОВІНА Л.Л., Дніпропетровського міського нотаріального округу, засвідчую

справжність підпису Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ» Швеця Леоніда Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, & щ тдієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №  ̂ь . ^
Стягнуто плати за дом овле^т^Згідно ст.З Ї За$с6ї*у України “Про нотаріат”.

П РИ В А Т Н ір^О Т А РХ У С ОВІНА Л.Л.

и и

15


