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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положения про загальш збори Акционерного товариства «БАЗИС» (дал1
Положения) розроблено вщповщно до чинного законодавства Укршни та статуту
Акцюнерного товариства «БАЗИС» (дал1 - Товариство).
1.2. Положения визначае правовий статус, порядок шдготовки, скликання та
проведения загальних збор1в акцюнер1в Товариства (дал1 - загальш збори), а
також прийняття ними р1шень.
1.3. Положения затверджуеться загальними зборами Товариства i може
бути зм1нено та доповнено лише загальними зборами.
1.4. Якгцо в результат! змш в законодавств! окрем! пункта цього Положения
суперечать дшчому законодавству, перевага надаеться дшчому законодавству.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
2.1. Загальн! збори е вищим органом Товариства i мають право приймати
ршення з ycix питань д1яльност1 Товариства.
2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальн! збори. Р1чш загальн!
збори Товариства проводяться не шзшше 30 квггня наступного за звНним року.
2.3. До порядку денного р!чних загальних збор!в обов'язково вносяться
питания щодо:
- затвердження р1чного звНу Товариства;
- розподшу прибутку i збитюв Товариства;
- прийняття р!шення за наслщками розгляду звггу наглядово! ради, звНу
виконавчого органу, звНу рев!зшно! KOMicii.
2.4. Не рщше шж раз на три роки до порядку денного pinmix загальних
збор1в обов'язково вносяться питания щодо:
- обрання члешв наглядово! ради, затвердження умов цившьно-правових
договор!в чи трудових договор!в (контракт1в), що укладатимуться з ними,
встановлення розм1ру !'х винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на
гпдписання договор!в (контракНв) з членами наглядово!' ради;
- прийняття р1шення про припинення повноважень члешв наглядово'! ради,
за винятком випадюв, встановлених законом.
2.5. Yci iHmi загальн! збори, кр1м р1чних, вважаються позачерговими.
2.6. Загальн! збори проводяться за рахунок кон тв Товариства. У раз1 якщо
позачергов! загальн! збори проводяться з шщативи акц1онера (акщонер!в), цей
акцюнер (акц1онери) оплачуе (оплачують) витрати на оргашзащю, п!дготовку та
проведения таких загальних збор1в.
2.7. Загальн! збори проводяться на територп Украши, в межах населеного
пункту за мюцезнаходженням Товариства.
3. КОМПЕТЕНЦ1Я ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
3.1.
Товариства.

Загальн! збори можуть виршувати будь-яю питания д1яльност!
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3.2. До ВИКЛЮЧН01 компетенцп загальних 36opiB належить:
- визначення основних напрям1в д1яльност1 Товариства;
- внесения змш до статуту Товариства;
- прийняття р1шення про анулювання викуплених акцш;
- прийняття рш ення про змш у типу Товариства;
- прийняття рш ення про розмщ ення акцш;
- прийняття рш ення про розмщ ення щнних nanepiB, яю можуть бути
конвертоваш в акцп;
- прийняття рш ення про збшьшення статутного кашталу Товариства;
- прийняття рш ення про зменшення статутного кашталу Товариства;

- прийняття ршення про дробления або консолщащю акцш;
- затвердження положень про загальш збори, наглядову раду, виконавчий
орган та рев1зшну ком ю ш Товариства, а також внесення змш до них;
- затвердження pinHoro зв1ту Товариства;
- розгляд висновгав зовнш нього аудиту та затвердження заход1в за
результатами його розгляду;
- розподш прибутку i збитюв Товариства;

- прийняття ршення про викуп товариством розмщених ним акцш, KpiM
випадюв обов’язкового викупу акц1Й, визначених законодавством;
- прийняття ршення про невикористання переважного права акцюнерами на
придбання акцш додатково'1 eMicii у процес1 ix розм1щення;
- затвердження розм1ру р1чних див 1денд 1в;
- прийняття pimeHb з питань порядку проведения загальних збор1в;
- обрання члешв наглядово '1 ради, затвердження умов цившьно-правових чи
трудових договор 1в (контракт1в), що укладатимуться з ними, встановлення
розм 1ру ix винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на шдписання
договор1в (контракт1в) з членами наглядово 1 ради;
- прийняття р1шення про припинення повноважень член1в наглядовоТ ради
за винятком випадк1в, встановлених Законом;
*
- обрання члешв рев1зшно1 KOMicii', прийняття р1шення про дострокове

припинення \'х повноважень;
- затвердження зв1ту та висновк1в рев1зшно1 KOMicii;
- обрання член1в л1чильно1 KOMicii, прийняття р1шення про припинення i'x
повноважень;
- прийняття р1шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а
також про попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, яю можуть
вчинятися товариством протягом не бшын як одного року з дата прийняття такого
рш ення, якгцо ринкова вартють майна, po6iT i послуг, що е предметом такого
правочину, перевищуе 25 вщсотюв вартост1 актив1в за даними останньо'1 pinHoi
ф1нансово1 звггност1 Товариства;
- прийняття р1шення про надання згоди на вчинення правочину i3
за1нтересован1стю, якщо ринкова вартють майна або послуг чи сума конгив, що е
його предметом, перевищуе 10 вщсотюв вартост1 актив1в, за даними останньоУ
pinHoi фшансово! зв1тност1 Товариства;
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- прийняття р 1шення про видш та припинення Товариства, кр1м випадку,
передбаченого Законом, про лшвщащю Товариства, обрання лжвщацшно'У
KOMicii, затвердження порядку та строюв лшвщащУ, порядку розподшу м1ж
акщонерами майна, що залишаеться теля задоволення вимог кредитор1в i
затвердження лшвщацшного балансу;
- прийняття р!шення за наслщками розгляду звНу наглядовоУ ради, звггу
виконавчого органу, 3BiTy рев!зшноУ KOMicii';
затвердження принцишв (кодексу) корпоративного управлшня
Товариства;
- обрання KOMicii з припинення Товариства.
3.3.
Повноваження з виршення питань, що належать до виключноУ
компетенцп загальних збор1в, не можуть бути передан! шшим органам
Товариства.
4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
4.1. Процедура скликання загальних збор1в передбачае:
- прийняття ршення про i'x скликання та затвердження проекту порядку
денного загальних 36opiB;
- повщомлення акцюнер!в про проведения загальних збор1в;
- доповнення проекту порядку денного вщповщно до пропозищй акцюнер1в
та затвердження порядку денного;
- повщомлення акц1онер1в про змшу у порядку денному (за необхщност1).
4.2. Скликання загальних збор1в в1дбуваеться на пщстав1 вщповщного
р1шення наглядово'1 ради.
Р!шення повинно мютити:
- дату, час та мюце проведения збор1в;
- nepenix питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок реестрацй' aKpioHepiB;
«
- перел1к MaTepianie, з якими акц1онери можуть ознайомитись пщ час
п!дготовки до загальних 36opiB та порядок i'x ознайомлення;
- дату складення перелжу акцюнер!в, яю мають бути персонально
повщомлеш про проведения загальних 36opiB.
4.3. Кожний акщонер мае право внести пропозищУ щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних збор1в товариства, а також щодо нових
кандщщпв до складу оргашв Товариства, юльюсть яких не може перевищувати
к1льк1сного складу кожного з оргашв. ПропозищУ вносяться не шзшше н1ж за 20
дшв до дати проведения загальних 36opiB, а щодо кандидат!в до складу оргашв
Товариства - не шзшше шж за ciM дшв до дати проведения загальних збор1в.
ПропозищУ щодо включения нових питань до проекту порядку денного повинш
мютити вщповщш проекта р1шень з цих питань. ПропозищУ щодо кандидат1в у
члени наглядовоУ ради Товариства мають мютити шформащю про те, чи е
запропонований кандидат представником акцюнера (акцюнер1в).
4.4. Пропозиц1я до проекту порядку денного загальних збор1в Товариства
подаеться в письмовш форм! i3 зазначенням пр1звища акц1онера, який УУвносить,
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юлькостц типу та/або класу належних йому акцш, змюту пропозицп до питания
та/або проекту ршення, а також юлькостц типу та/або класу акцш, що належать
кандидату, який пропонуеться цим акцюнером до складу оргашв Товариства.
4.5. Наглядова рада Товариства, а в pa3i скликання позачергових загальних
3oopie Товариства на вимогу акщонер1в у випадках, передбачених Законом, акшонери, яю цього вимагають, приймають р1шення про включения пропозицш
| нових питань порядку денного та/або нових проегалв piineHb до питань порядку
денного) до проекту порядку денного не шзшше шж за 15 дшв до дати
проведения загальних збор1в, а щодо складу оргашв товариства - не шзшше шж
за чотири дш до дати проведения загальних збор1в. У pa3i вщсутносю пропозицш
до проекту порядку денного такий проект затверджуеться наглядовою радою як
порядок денний в такий самий строк.
4.6. Пропозицп акцюнер1в (акцюнера), яю сукупно е власниками 5 або
бшыпе вщсотюв голосуючих акцш, шдлягають обов'язковому включению до
проекту порядку денного загальних збор1в. У такому раз1 ршення наглядово!' ради
про включения питания до проекту порядку денного не вимагаеться, а пропозищя
вважаеться включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з
дотриманням вимог Закону.
Змши до проекту порядку денного загальних 36opiB вносяться лише шляхом
включения нових питань та проекюв piineHb i3 запропонованих питань.
Товариство не мае права вносити змши до запропонованих акцюнерами питань
або проекив piineHb.
4.7. Ршення про вщмову у включенш до проекту порядку денного
загальних збор1в Товариства пропозицп акцюнер1в (акцюнера), яю сукупно е
власниками 5 або бшыпе вщсотюв голосуючих акц1й, може бути прийнято тшьки
у pa3i:
- недотримання акцюнерами строку, вказаному у п.4.3, цього Положения;
- неповноти даних, передбачених у п.4.4, цього Положения.
Р1шення про вщмову у включенш до проекту порядку денного загальних
36opiB пропозицш акцюнер1в (акцюнера), яким належать менше 5 вщсотюв
голосуючих акцш, може бути прийнято також у pa3i неподання акцюнерами
жодного проекту ршення i3 запропонованих ними питань порядку денного.
Мотивоване р1шення про вщмову у включенш пропозицп до проекту
порядку денного загальних збор1в Товариства надсилаеться наглядовою радою
акцюнеру протягом трьох дшв з моменту його прийняття.
4.8. У pa3i внесения змш до проекту порядку денного загальних збор1в
Товариство не шзшше шж за 10 дшв до дати проведения загальних збор1в
повщомляе акцюнер1в про таю змши та направляе/вручае порядок денний, а
також проекта piineHb, що додаються на пщстав1 пропозицш акцюнер1в.
4.9. Позачергов1 загальш збори Товариства скликаються наглядовою радою:
- з власно!' Ыщативи;
- на вимогу виконавчого органу - в pa3i порушення провадження про
визнання Товариства банкрутом або необхщносю вчинення значного правочину;
- н а в и м о г у рев1зш но1 KOMicii;

- на вимогу акцюнер1в (акцюнера), яю на день подання вимоги сукупно е
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власниками 10 i бшыле вщсотюв голосуючих акцш Товариства;
- в шших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.
4.10. Вимога про скликання позачергових загальних збор1в подаеться в
письмовш форм1 виконавчому органу на адресу за м1сцезнаходженням
Товариства i3 зазначенням органу або пр1звищ (найменувань) акцюнер1в, як1
зг.магають скликання позачергових загальних збор1в, пщстав для скликання та
порядку денного. У раз1 скликання позачергових загальних збор1в з шщативи
лкц1онер1в вимога повинна також мютити шформащю про юльюсть, тип i клас
належних акщонерам акцш та бути шдписаною вс1ма акцюнерами, як1 и подають.
4.11. Наглядова рада приймае р1шення про скликання позачергових
загальних збор1в Товариства або про в!дмову в такому скликанн1 протягом 10
дшв з моменту отримання вимоги про !х скликання.
4.12. Ршення про вщмову у скликанш позачергових загальних збор1в
Товариства може бути прийнято тшьки у рази
- якщо акцюнери на дату подання вимоги не е власниками 10 i бшыле
вщсотюв голосуючих акцш Товариства;
- неповноти даних, передбачених п.4.10, цього Положения.
4.13. Р1шення наглядово! ради про скликання позачергових загальних збор1в
або мотивоване р1шення про вщмову у скликанш надаеться вщповщному органу
управлшня Товариства або акщонерам, яю вимагають i’x скликання, не п1зн1ше
н1ж за три дн1 з моменту його прийняття.
Наглядова рада не мае права вносити змши до порядку денного загальних
збор1в, що мютиться у вимоз1 про скликання позачергових загальних збор1в, кр1м
включения до порядку денного нових питань або проекНв р1шень.
4.14. Позачергов1 загальн1 збори Товариства, яю скликаються наглядовою
радою, мають бути проведен! протягом 45 дшв з дата отримання Товариством
вимоги про ix скликання.
4.15. Якщо цього вимагають штереси Товариства, наглядова рада при
прийнягп р1шення про скликання позачергових загальних збор!в може
встановити, що повщомлення про скликання позачергових загальних збор1в
здшснюватиметься не шзнше шж за 15 дшв до дата ix проведения в порядку,
встановленому статутом та Законом. У такому раз1 наглядова рада затверджуе'
порядок денний.
Наглядова рада не може прийняти ршення, зазначене в абзац! першому
цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних збор1в включае
питания про обрання члешв наглядово!-ради.
4.16. У раз1 неприйняття наглядовою радою ршення про скликання
позачергових загальних збор1в на вимогу акцюнер1в (акцюнера), яю на день
подання вимоги сукупно е власниками 10 i бшыле вщсотюв простих акцш
Товариства, протягом 10 дшв з моменту отримання тако! вимоги або прийняття
ршення про вщмову у такому скликанш, позачергов! загальш збори Товариства
можуть бути проведен! акцюнерами (акцюнером), яю подавали таку вимогу,
протягом 90 дшв з дата надсилання такими акцюнерами (акцюнером) Товариству
вимоги про ix скликання. Ршення наглядово! ради про вщмову у скликанш
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тозачергових загальних збор1в акщонер1в може бути оскаржено акщонерами до
суду.
У раз1 скликання загальних збор1в акционерами повщомлення про це та iHmi
матер1али розсилаються вс1м акщонерам Товариства особою, яка здшснюе облж
г раз власносю на акци Товариства, що належать акщонерам, яю скликають
загааьш збори, або Центральним депозитар1ем щнних nanepiB.
Повщомлення про проведения позачергових загальних збор!в на вимогу
a:- aioHepiB повинне мютити даш, передбачеш законом, а також адресу, на яку
акшонери можуть надсилати пропозицп до проекту порядку денного
г.озачергових загальних збор1в.
Повщомлення
про
проведения
позачергових
загальних
збор1в
затверджуеться акщонерами, яю скликають загальш збори.
4.17. Повщомлення про проведения загальних збор1в Товариства та Тх
проект порядку денного надсилаеться кожному акщонеру, зазначеному в перелжу
акц1онер1в, складеному в порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему Укра'ши, на дату, визначену наглядовою радою, а в раз1
скликання позачергових загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадках,
передбачених п.4.16, цього Положения, - акцюнерами, яю цього вимагають.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття ршення про проведения
загальних збор1в i не може бути встановленою рашше, н1ж за 60 дшв до дати
проведения загальних збор1в.
4.18. Повщомлення про проведения загальних збор1в та проект порядку
денного надсилаеться акщонерам персонально особою, яка скликае загальш
збори, у cnoci6, передбачений наглядовою радою Товариства, у строк не шзшше
шж за 30 дшв до дати ix проведения. Повщомлення розсилае особа, яка скликае
загальн1 збори, або особа, яка веде облж прав власносю на акцп Товариства у раз1
скликання загальних збор1в акц1онерами.
4.19. Товариство не шзшше шж за 30 дшв до дати проведения загальних
збор1в розмщуе повщомлення про проведения загальних * збор1в у
загальнодоступнш 1нформац1йн1й баз1 даних Нацюнально!' KOMicii з ц1нних
nanepiB та фондового ринку про ринок щнних nanepiB, а також розмщуе на
власному веб-сайН шформащю, передбачену чинним законодавством.
4.20. Повщомлення про проведения загальних збор1в Товариства мае
мютити таю дани
- повне найменування та мюцезнаходження Товариства;
- дату, час та мюце (i3 зазначенням номера юмнати, оф1су або залу, куди
мають прибути акщонери) проведения загальних збор1в;
- час початку i зак1нчення peecTpapii акц!онер1в для участ1 у загальних
зборах;
- дату складення перелжу акц1онер1в, яю мають право на участь у загальних
зборах;
- перелш питань разом з проектом ршень (KpiM кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
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- адресу власного веб-сайту, на якому розмщена шформащя з проектом
р!шень шодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також
'нформацио, зазначену в п.4.22 Статуту;
- порядок ознайомлення акцюнер1в з матер1алами, з якими вони можуть
знайомитися пщ час пщготовки до загальних збор1в;
S) про права, надаш акцюнерам вщповщно до вимог чинного законодавства,
; - г :и вони можуть користуватися шсля отримання повщомлення про проведения
загальних 36opiB, а також строк, протягом якого таю права можуть
з:Iкористовуватися;
9) порядок участ1 та голосування на загальних зборах за дов1ренютю.
У pa3i включения до порядку денного питания про зменшення статутного
кашталу повщомлення про проведения загальних збор1в Товариства також мае
мютити дан! про мету зменшення статутного кашталу та cnoci6, у який буде
проведено таку процедуру.
4.21. Повщомлення про проведения загальних збор1в Товариства
затверджуеться наглядовою радою.
4.22. Не шзшше шж за 30 дшв (для позачергових загальних збор1в - не
шзшше н1ж за 15 дшв) до дати проведения загальних збор1в Товариство мае
розмютити i до дня проведения загальних збор1в включно забезпечувати наявшсть
на власному веб-сайт1 тако1 шформащп
1) повщомлення про проведения загальних збор1в;
2) шформацп про загальну юльюсть акц1й та голосуючих акцш станом на
дату складання перелшу oci6, яким надсилаеться повщомлення про проведения
загальних збор1в;
3) перелш докумештв, що мае надати акщонер (представник акц1онера) для
його участ1 у загальних зборах;
4) проекта р1шень з питань, включених до порядку денного загальних
збор1в, пщготовлеш наглядовою радою або у раз1, якщо не запропоновано
ухвалення жодного р1шення, коментар органу управлшня Товариства щодо
кожного питания, включеного до порядку денного загальних збор1в.
Проекта piuieH b з питань, включених до порядку денного загальних збор1в,
запропоноваш акщонерами, яю володпоть б1льш як 5 в1дсотками акцш
Товариства, повинш бути розм1щен1 на власному веб-сайт1 Товариства протягом
двох робочих дшв теля lx отримання Товариством.
Не шзшше 24 години останнього робочого дня, що передуе дню проведения
загальних збор1в, Товариство мае розмютити на власному веб-сайт1 шформацпо
про загальну юльюсть акцш та голосуючих акцш станом на дату складання
перелшу акцюнер1в, як! мають право на участь у загальних зборах.
4.23. Вщ дати надюлання повщомлення про проведения загальних збор1в до
дати проведения загальних збор1в Товариство надае акцюнерам можливють
ознайомитися з документами, необх1дними для прийняття р1шень з питань
порядку денного, на власному веб-сайт1 Товариства, за мюцезнаходженням
Товариства у робоч1 дн1, робочий час та в доступному мющ, а в день проведения
загальних збор1в - також у мющ Тх проведения. У повщомленн1 про проведения
загальних збор1в вказуються конкретно визначене м!сце для ознайомлення (номер
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.у.нати. офюу тощо) та посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок
:найомлення акщонер!в з документами.
-.2-. У pa3i якщо порядок денний загальних збор!в передбачае голосування
питань
обов’язкового викупу Товариством акцш на вимогу акщонера,
Товариство повинно надати акщонерам можливють ознайомитися з проектом
догозор\ про викуп Товариством акщй вщповщно до порядку, передбаченого
За:-::ном. Умови такого договору (кр1м кшькост! i загально'У вартост! акцш)
зниш бути единими для Bcix акщонер1в.
4.25.
Товариство до початку загальних збор1в зобов’язане надавали письмов1
гол о вы на письмов! запитання акщонер1в щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних збор1в та порядку денного загальних збор1в до дати
: поведения загальних збор1в. Товариство може надати одну загальну вщповщь на
вс: запитання однакового змюту.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
5.1. Порядок проведения загальних збор1в встановлюеться статутом та
ршенням загальних збор1в.
5.2. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включен! до
перелжу акцюнер1в, як! мають право на таку участь, або Ух представники. На
загальних зборах за запрошенням особи, яка скликае загальш збори, також
можуть бути присутш представник незалежного аудитора (аудиторськоУ ф!рми) та
посадов! особи Товариства незалежно в!д володшня ними акщями Товариства,
представник трудового колективу.
Перелж акщонер!в, яю мають право на участь у загальних зборах,
складаеться станом на 24 годину за три робочих дш до дня проведения таких
збор!в у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
УкраУни. На вимогу акщонера Товариство або особа, яка веде облж права
власност! на акщУ Товариства, зобов’язаш надати шформацпо про включения його
до перелжу акщонер!в, яю мають право на участь у загальних зборах:
Вносили змши до перелжу акщонер!в, яю мають право на участь у
загальних зборах Товариства, шсля його складення заборонено.
5.3. Представником акщонера на загальних зборах Товариства може бути
ф!зична особа або уповноважена особа юридичноУ особи, а також уповноважена
особа держави чи територ!ально'У громади.
Посадов! особи оргашв Товариства та Ух афшшоваш особи не можуть бути
представниками шших акщонер1в Товариства на загальних зборах.
Представником акщонера - ф1зичноУ чи юридичноУ особи на загальних
зборах Товариства може бути шша ф1зична особа або уповноважена особа
юридичноУ особи, а представником акщонера - держави чи територ1альноУ
громади - уповноважена особа органу, що здшснюе управлшня державним чи
комунальним майном.
5.4. Акщонер мае право призначити свого представника постшно або на
певний строк. Акщонер мае право у будь-який момент замшили свого
представника, повщомивши про це виконавчий орган Товариства.
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Повиомлення акцюнером вщповщного органу товариства про призначення,
зам iну або вщкликання свого представника може здшснюватися за допомогою
iocooie електронного зв’язку вщповщно до законодавства про електронний
документoo6ir.
5.5. Дов1рен1сть на право учасю та голосування на загальних зборах, видана
э:зичною особою, посвщчуеться нотар1усом або шшими посадовими особами, яю
зчнняють нотар1альш дп, а також може посвщчуватися депозитарною установою
ьстгновленому Нащональною KOMicieio з цшних nanepiB та фондового ринку
порядку’.
5.6. Дов1решсть на право учасю та голосування на загальних зборах
Товариства може мютити завдання щодо голосування, тобто перелж питань
порядку денного загальних збор1в i3 зазначенням того, як i за яке (проти якого)
г:шення потр1бно проголосувати. Пщ час голосування на загальних зборах
г.редставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо
голосування. Якщо дов1решсть не мютить завдання щодо голосування,
представник Bnpiiuye Bci питания щодо голосування на загальних зборах
•iKuioHepiB на свш розсуд.
5.7. Акцюнер мае право видати дов1решсть на право учасю та голосування
на загальних зборах деюльком своУм представникам.
5.8. Акцюнер мае право у будь-який час вщкликати чи замшити свого
представника на загальних зборах Товариства.
Надання дов1реност1 на право ynacTi та голосування на загальних зборах не
виключае право участ1 на цих загальних зборах акцюнера, який видав дов1ренють,
замють свого представника.
5.9. Реестрац1я акцюнер1в (ix представник1в) проводиться на пщстав1
перел1ку акц1онер1в, як[ мають право на участь у загальних зборах, складеного в
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему Укра'ши, 13
зазначенням юлькост1 голощв кожного акцюнера. Реестрацпо акц1онер1в (Ух
представник1в) проводить реестрацшна ком1с!я, яка призначаеться наглядовою
радою, а в раз1 скликання позачергових загальних 36opiB
акщонерами, акцюнерами яю цього вимагають.
5.10. Реестрацшна KOMicia мае право вщмовити в реестращУ акщонеру (його
представнику) лише у раз! вщсутност! в акцюнера (його представника)
докумештв, яю щентиф!кують особу акц!онера (його представника), а у раз1
ч’част! представника акцюнера - також докуменюв, що шдтверджують
повноваження представника на участь у загальних зборах акц10 нер!в Товариства.
5.11. Перелш акщонер1в, яю зарееструвалися для участ1 у загальних зборах,
пщписуе голова реестрац!йно'У KOMicii, який обираеться простою бшышстю
голос1в УТ член!в до початку проведения реестращУ. Акцюнер, який не
зарееструвався, не мае права брати участь у загальних зборах.
Повноваження реестращйноУ KOMicii за договором можуть передаватися
депозитарий установи У такому раз! головою реестращйноУ KOMicii е представник
депозитарно'У установи, яка надае Товариству додатков! послуги, зокрема щодо
зиконання функщй реестращйноУ KOMicii'.
5.12. Мотивоване р1шення реестращйноУ KOMicii' про вщмову в реестращУ
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акцюнера чи його представника для участи у загальних зборах, шдписане головою
реестрацшно1 комюп, додаеться до протоколу загальних збор1в та видаеться oco6i,
яюй вщмовлено в реестрацй'.
5.13. До закшчення строку, в1дведеного на реестращю учасниюв збор1в,
акц1онер мае право замшити свого представника, повщомивши про це
реестрац1йну ком1с1ю та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у
загальних зборах особисто.
5.14. У раз1, якщо для учасп в загальних зборах з'явилося деюлька
представник1в акц1онера, рееструеться той представник, дов1рен1сть якому видана
шзшше.
5.15. У раз1, якщо акщя перебувае у стльнш власносп деюлькох oci6,
повноваження щодо голосування на загальних зборах зд1йснюеться за ix згодою
одним i3 сп1ввласник1в або l'x загальним представником.
5.16. Акц1онери (акщонер), як1 на дату складення перелшу акцюнер1в, як1
мають право на участь у загальних зборах Товариства, су купно е власниками 10 i
бшыпе вщсотюв голосуючих акщй, а також Нац1ональна ком1с1я з цшних nanepiB
та фондового ринку можуть призначати своТх представник1в для нагляду за
реестращею акц1онер1в, проведениям загальних збор1в, голосуванням та
шдбиттям його пщсумюв. Про призначення таких представниюв Товариство
повщомляеться письмово до початку реестрацп акц1онер1в.
Посадов1 особи Товариства зобов'язаш забезпечити вшьний доступ
представниюв акщонер1в (акц1онера) та/або Нацюнально'! KOMicii з щнних nanepie
та фондового ринку до нагляду за реестращею акщонер1в, проведениям загальних
збор1в, голосуванням та шдбиттям його пщсумюв.
5.17. Загальш збори Товариства не можуть розпочатися рашше, н1ж
зазначено у повщомленш про проведения загальних збор1в.
5.18. Наявн1сть кворуму загальних збор1в визначаеться реестрац1йною
KOMiciera на момент закшчення реестрацй' акц1онер1в для учасн у загальних
зборах Товариства.
5.19. Загальш збори акщонерного товариства мають кворум за умови
реестрацп для участ1 у них акцюнер1в, яю сукупно е власниками бшып як 50
в1дсотк1в голосуючих акц1й.
5.20. Обмеження при визначенш кворуму загальних збор1в та прав участ1 у
голосуванш на загальних зборах можуть встановлюватися законом.
Акщ1 Товариства, яю належать юридичн1й oco6i, що перебувае шд
контролем такого Товариства, не враховуються при визначенн1 кворуму загальних
збор1в та не дають права участ1 у голосуванн1 на загальних зборах.
5.21. Загальш збори розпочинаються з доповщ1 голови реестрацшно1 KOMicii
про результата реестрацп учасник1в загальних збор1в та наявн1сть кворуму.
5.22. Вщкривае загальн1 збори голова наглядово! ради.
5.23. Головуе на загальних зборах особа, уповноважена наглядовою радою.
Голова загальних збор1в:
- шформуе акцюнер1в про присутн1сть на загальних зборах посадових oci6
Товариства, oci6, як1 не е акцюнерами;
- керуе роботою загальних збор1в;
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- : гглоглуе питания порядку денного, регламент i надае слово;
- злховщае за пщтримання порядку пщ час проведения загальних збор!в та
£ тт«: л v € дотримання регламенту загальних збор1в;
- лл-: пояснения з питань, пов’язаних i3 проведениям загальних збор1в;
- ставить на голосування проекта piuieHb з питань порядку денного;
- хгнймае р1шення з питань, пов’язаних з процедурою проведения загальних
юарш;
- пщписуе протокол загальних збор1в.
5.2-. Якщо у будь-кого з акцюнер1в виникнуть заперечення з приводу
лгнс\тносп CTopoHHix oci6, остаточне ршення з цього питания приймаеться
: лозою загальних збор1в. У раз1 прийняття головою загальних збор1в р1шення
: неможливють початку робота загальних збор1в у присутност1 стороншх oci6,
г : ни повинш негайно залишити мюце проведения загальних збор1в.
5.25. Розгляд питань порядку денного вщбуваеться за наступним
регламентом:
- основна доповщь - до 30 хвилин;
- сшвдоповщь - до 5 хвилин;
- виступ - до 5 хвилин;
- вщповщ1 на запитання - до 10 хвилин.
Жоден з учасниюв загальних збор1в не мае права виступати без дозволу
голови загальних збор1в. Голова загальних збор1в мае право лишити слова особу,
-л: а пщ час виступу не дотримуеться зазначеного регламенту, та позбавити и
слова.
5.26. Будь-який акц1онер мае право виступити з питания, яке обговорюеться,
лодавши секретарю загальних збор1в вщповщну письмову заяву. Заяви
гееструються за часом ix надходження та передаються голов1 загальних збор1в.
Злзначеш заяви приймаються до закшчення обговорення в1дповщного питания
лорядку денного. Акцюнер може в будь-який час вщмовитися в1д виступу в
лебатах. Голова загальних збор1в може прийняти р 1шення про надання слова без
письмовоУ заяви в рамках часу, вщведеного регламентом.
5.27. Питания ставляться доповщачам та сп1вдопов1дачам в уенш або
лисьмов1й форм1 (способом надання записок голов1 загальних збор1в). Питания
мають бути сформульован1 коротко та чггко.
5.28. П1сля обговорення голова загальних збор1в послщовно ставить на
голосування проекта Bcix р1шень з питания порядку денного, гцо розглядаеться.
Перед початком голосування голова л 1чильно1 ком1сп пояснюе акщонерам
.грядок голосування. Переривання процесу голосування забороняеться. Г1щ час
голосування слово шкому не надаеться.
5.29. Пщсумки голосування, що вщбувалося пщ час проведения загальних
збор1в, П1дбиваються членами л1чильно1 KOMicii i оголошуються в1дразу шеля ix
лщбиття, але до завершения загальних збор1в. У раз1, якщо наступне р1шення
лов'язане з попередшм, голова загальних збор1в повинен оголосити перерву до
ог.рилюднення результат1в голосування з попереднього питания.
5.30. До обрання л1чильно1 KOMicii пщрахунок голошв на загальних зборах,
гоз’яснення щодо порядку голосування, пщрахунку голоПв та з шших питань,
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: аних :з шбезпеченням проведения голосування на загальних зборах, надае
~ж чзсова .тчильна KOMicia, яка формуеться наглядовою радою Товариства.
:: тт; пшсумюв голосування з першого питания порядку денного про обрання
' KONiicii та l'x оголошення здшснюеться тимчасовою л1чильною KOMicieio
о ::_ : п:с.т.я завершения голосування.
531. У ход! загальних збор!в голова загальних збор1в може оголосити
z :: г: I тривалютю не менше 15 та не бшыпе 60 хвилин.
5чтльш збори не можуть тривати теля 22 години за мюцевим часом.
За неможливост! розглянути Bci питания, включен! до порядку денного,
: т-гом одного дня голова загальних збор1в може оголосити перерву до
-аег.иного дня. Р1шення
про оголошення перерви до наступного дня
“г хаеться простою бшышетю голоав акц!онер!в, як! зарееструвалися для
част! в загальних зборах та е власниками акцш, голосуючих принайми! з одного
тання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реестращя акщонер!в (Тх
гедставниюв) наступного дня не проводиться. Кшыасть голос1в акцюнер!в, яю
а г асструвалися для участ1 в загальних зборах, визначаеться на шдстав! даних
:е- атраш! першого дня. П1сля перерви загальн! збори проводяться в тому самому
:cui. що зазначене в повщомленн! про проведения загальних збор1в.
KinbKicTb перерв у ход! проведения загальних збор1в не може перевищувати
трьох.
5.32.
Протокол загальних збор1в веде секретар загальних збор!в
призначений наглядовою радою.
5.33. Загальн! збори тривають до завершения розгляду Bcix питань порядку
ленного та доведения до вщома акцюнер1в шформащ!' про результата голосування
та прийнят! р1шення.
5.34. Пюля заюнчення робота загальних збор!в голова загальних збор!в
оголошуе про !х закриття.
6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ Р1ШЕНБ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
6.1. Одна голосуюча акщя надае акц!онеру один голос для виршення
ложного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, *
xpiM проведения кумулятивного голосування.
Право голосу на загальних зборах Товариства мають акцюнери - власники
простих акцш Товариства, як! володшть акц1ями на дату складення перелшу
^nnioHepiB, яю мають право на участь у загальних зборах.
Акцюнер не може бути позбавлений права голосу, KpiM випадшв,
ьстановлених Законом.
6.2. Р!шення загальних збор1в Товариства з питания, винесеного на
голосування, приймаеться простою бшышетю голошв акцюнер!в, як!
зарееструвалися для участ! у загальних зборах та е власниками голосуючих з
лього питания акцш, KpiM питань:
- внесения змш до статуту Товариства;
- прийняття ршення про анулювання викуплених акцш;
- прийняття ршення про змшу типу Товариства;
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- ггийняття р1шення про розмщення акщй;
- прийняття ршення про розмщення цшних n an ep iB , яю можуть бути
• -тег г: ваш в aKu.ii;
- ггийняття р1шення про збшынення статутного капггалу Товариства;
- ггийняття р 1шення про зменшення статутного кашталу Товариства;
- ггийняття р1шення про виды та припинення Товариства, крйм випадку,
г: - гг гтченого Законом, про лшвщащю Товариства, обрання лквщацшноТ
■:
затвердження порядку та строюв лквщацп, порядку розподшу м1ж
. . : -ерами майна, що залишаеться теля задоволення вимог кредитор1в i
г. Еггдження лшвщацшного балансу, ршення по яким приймаеться бшын як
гъома чвертями голошв акцюнер1в, яю зарееструвалися для участ1 у загальних
эГ : гтх та с власниками голосуючих з вщповщного питания акцш.
6.3. На загальних зборах голосування проводиться з ycix питань порядку
генного, винесених на голосування.
6.4. Загальш збори не можуть приймати р1шення з питань, не включених до
: г-гну денного, кр1м питань зм1ни черговост1 розгляду питань порядку денного
те . голошения перерви у ход1 загальних збор1в до наступного дня. Загальш збори
: тг-ть змшювати чергов1сть розгляду питань порядку денного за умови, що за
г г:ення про змшу черговоси розгляду питань порядку денного буде вщдано не
енше трьох чвертей голоав акц10 нер1в, як1 зарееструвалися для учаси у
з^гальних зборах.
6.5. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного
говодиться виключно з використанням бюлетешв для голосування.
Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою
г ;дою не шзшше шж за 10 дн1в до дата проведения загальних збор1в, щодо
обрання кандидаив до складу орган1в Товариства - не шзшше шж за чотири дш
го дати проведения загальних збор1в, а в раз1 скликання позачергових загальних
збор1в на вимогу акцюнер1в - акц1онерами, яю цього вимагають. Акц1онери мають
право до проведения загальних збор1в ознайомитися з формою та текстом
бюлетеня для голосування в порядку, вказаному в повщомленш про проведения
гггальних збор1в.
У раз1 якщо бюлетень складаеться з юлькох аркуш1в, сторшки бюлетеня*
нумеруються. Bci бюлетен1 для голосування (у тому числ1 й бюлетеш для
у мулятивного голосування) до дати проведения загальних збор1в засв1дчуються
гписом секретаря загальних збор1в i в1дбитком печатки Товариства.
6.6. Бюлетень для голосування (кр1м кумулятивного голосування) повинен
•'гстити:
- повне найменування Товариства;
- дату i час початку проведения загальних збор1в;
- питания, винесене на голосування, та проект (проекта) р1шення з цього
питания;
- вар1анти голосування за кожний проект р1шення (написи "за", "проти",
■\ тримався");
- застереження про те, що бюлетень мае бути шдписаний акцюнером
| гредставником акщонера) i3 зазначенням пр1звища, iMeHi та по батьков1
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- гг -i представника акщонера). За вщсутносН таких рекв1зит1в i шдпису
:ш зелень вважаеться недшсним;
- :азначення iMeHi акщонера, iMeHi його представника (за наявност1) та
с_
голоЫв, що йому належать.
: “ Обрання члешв органу Товариства здшснюеться в порядку
I v ~-ллзного голосування у випадках, встановлених Законом та статутом
7: жьгиетва.
Кумулятивне голосування - голосування шд час обрання oci6 до складу
«стан:в управлшня Товариства, коли загальна кшьюсть голоав акщонера
rovi ; жуеться на кшьюсть члешв органу управлшня Товариства, що обираються,
. лллонер мае право вщдати Bci шдраховаш таким чином голоси за одного
£_-нллата або розподшити !'х м1ж юлькома кандидатами.
При обранш члешв органу Товариства кумулятивним голосуванням
зання проводиться щодо Bcix кандидаюв одночасно.
Обраними вважаються ri кандидати, яю набрали найбшыпу кшьюсть
:. :з акц1онер1в пор1вняно з шшими кандидатами.
Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства
-: ажлеться сформованим виключно за умови обрання повного юльюсного складу
г ану Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Кумулятивне голосування з питания обрання члешв органу Товариства
л г . водиться Ильки з використанням бюлетешв для голосування.
У pa3i проведения голосування з питань обрання члешв наглядовоТ ради або
рез13ШН01 комюп Товариства бюлетень для голосування повинен мютити
ллзище, !м'я та по батьков1 кандидата (кандидаНв).
Бюлетень для кумулятивного голосування повинен мютити:
- повне найменування Товариства;
- дату i час початку проведения загальних збор1в;
- перелш кандидат!в у члени органу Товариства 13 зазначенням шформацп
про них вщповщно до вимог, встановлених Нащональною KOMicieio з щнних
anepiB та фондового ринку;
- мюце для зазначення акщонером (представником акщонера) юлькосю
■алоав, яку вш вщдае за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень мае бути шдписаний акционером
ледставником акщонера) i3 зазначенням пр1звища, iMeHi та по батьков1
ахлюнера (представника акщонера). За вщсутносН таких рекв1зиНв i шдпису
5 летень вважаеться недшсним;
- зазначення кшькосН голошв, що належать кожному акционеру.
6.8. Бюлетень для голосування визнаеться недшсним у pa3i, якщо:
- вш вщр1зняеться вщ офщшно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вщсутнш шдпис (шдписи) акщонера (представника акщонера) i3
^значениям пр1звища, iMeHi та по батьмш акщонера (представника акщонера)
_5: найменування юридично!' особи у pa3i, якщо вона е акщонером;
- вш складаеться з юлькох аркуппв, яю не пронумерован!;
- акщонер (представник акщонера) не позначив у бюлетеш жодного або
; значив бшыпе одного BapiaHTa голосування щодо одного проекту ршення.
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5 - *гтень для кумулятивного голосування також визнаеться недшсним у
а з . ; • _ : акшонер (представник акцюнера) зазначив у бюлетеш бшыпу кшьюсть
га» с д иж йому належить за таким голосуванням.
5 юдетеш для голосування, визнаш недшсними з пщстав, передбачених цим
Т}ч. ■не враховуються пщ час пщрахунку голошв.
t 1 Пщрахунок голошв на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку
риш . зання, пщрахунку голошв та шших питань, пов'язаних 13 забезпеченням
■гаведення голосування на загальних зборах, надае л1чильна комю1я, яка
г :иг -гтъся загальними зборами акцюнер1в.
Повноваження л1чильно1 KOMicii' за договором можуть передаватися
ж
.тдрнш установи яка надае Товариству додатков1 послуги, зокрема щодо
m i дння функцш л1чильно1 KOMicii'.
6.10. До обрання л1чильно1 KOMicii пщрахунок голошв на загальних зборах,
-с •д-:ення щодо порядку голосування, пщрахунку голошв та з шших питань,
л = одних i3 забезпеченням проведения голосування на загальних зборах, надае
~ж чдсова л1чильна комю1я, яка формуеться наглядовою радою Товариства (в pa3i
. -л дння позачергових загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадках,
г - ед гачених законом, - акционерами, яю цього вимагають).
6.11. Наглядова рада Товариства (у раз1 скликання позачергових загальних
д :.в на вимогу акщонер1в у випадках, передбачених законом, - акцюнери, яю
лъ-ого вимагають) зобов'язана визначити першим питаниям порядку денного
л альних збор1в Товариства питания про обрання л1чильно1 KOMicii.
6.12. Кшьюсний склад лiчильнoi KOMicii не може бути меншим шж три
хсоби. До складу л1чильно\' KOMicii не можуть включатися особи, яю входять або е
- дидатами до складу оргашв Товариства.
6.13. За пщсумками кожного голосування складаеться протокол, що
длисуеться вс1ма членами л1чильно'1 KOMicii, яю брали участь у пщрахунку
ГОЛОС1В.

У раз1 передач! повноважень л1чильно1- KOMicii депозитарн1й установи з якою
_кладений догов1р про надання послуг, зокрема щодо виконання функцш
д:чильно1 KOMicii, протоколи про пщсумки голосування пщписуе представник niei
депозитарно! установи.
6.14. У протокол! про пщсумки голосування (KpiM кумулятивного
■: лосування) зазначаються:

- дата проведения голосування;
- питания, винесене на голосування;
- р1шення i кшьюсть гoлociв "за", "проти" i "утримався" щодо кожного
дооекту р1шення з кожного питания порядку денного, винесеного на голосування;
- кшьюсть голошв акщонер1в, яю не брали участ1 у голосуваннц
- кшьюсть голошв акц1онер1в за бюлетенями, визнаними недшсними.
У протокол! про п1дсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- дата проведения голосування;
- кшьюсть голошв, отриманих кожним кандидатом у члени органу
Товариства;
- кшьюсть голошв акцюнер1в, яю не брали участ1 у голосуваннц
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- плыестъ голскпв акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними.
" .: ? -злення загальних збор1в Товариства вважаеться прийнятим з моменту
ZXJ2L1------ лг отоколу про пщсумки голосування.
П есумки голосування оголошуються на загальних зборах, пщ час яких
то*: л л :. - голосування.
t : Протоколи про пщсумки голосування додаються до протоколу
z-]:\ збор1в Товариства.
Пзсля складення протокол1в про пщсумки голосування бюлетеш для
л-л* . г_:-л-:я опечатуються л1чильною KOMicieio та збершаються у Товариств1
Яре
: м чотирьох poKiB.
6.17. Р1шення збор1в е обов’язковими для Bcix акцюнер1в Товариства
■сел - льэчи тих, хто не брав участ1 в загальних зборах, голосував проти прийняття
I : : г лиення, а також для Bcix орган1в i посадових oci6 Товариства.
6.18. У раз1, якщо р1шення загальних збор1в або порядок прийняття такого
-ення порушують вимоги Закону, 1нших акт1в законодавства, статуту чи
Положения про загальн1 збори Товариства, акцюнер, права та охоронюван1
законом 1нтереси якого порушен! таким р1шенням, може оскаржити це р1шення до
: л; протягом трьох мюящв з дати його прийняття.
Акцюнер може оскаржити р1шення загальних збор1в з питань злиття,
лгнеднання, подшу, перетворення, видшу, зм1ни типу Товариства, надання згоди
-л вчинення Товариством значних правочишв, у тому числ1 про попередне
.лдання згоди на вчинення значного правочину, змши розм1ру статутного
•:лп1талу виключно п1сля отримання письмово1 вщмови в реал1заци права
зимагати зд1йснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
голосуючих акщй або в раз1 неотримання в1дповщ1 на свою вимогу протягом 30
лшв в1д дати и направления на адресу Товариства в порядку, передбаченому
законом.
7. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В
7.1. Хщ загальних збор1в i прийнят1 ними р1шення, включаючи пщсумки
голосування з кожного питания порядку денного, оформляються протоколом.
7.2. Протокол загальних збор1в Товариства складаеться протягом 10 дшв з
моменту закриття загальних збор1в та пщписуеться головуючим i секретарем
загальних збор1в.
7.3. До протоколу загальних збор1в Товариства заносяться вщомост1 про:
- дату, час i м1сце проведения загальних збор1в;
- дату складення перелшу акц!онер1в, як1 мають право на участь у загальних
зборах;
- загальну кшьюсть oci6, включених до перелшу акц1онер1в, як1 мають право
на участь у загальних зборах;
- загальну кшьюсть голошв акцюнер1в - власниюв голосуючих акщй
Товариства, яю зарееструвалися для участ1 у загальних зборах;
- кворум загальних збор1в;
- головуючого та секретаря загальних збор1в;
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- склад Л1ч и ^ ^ н
- порядок де

- основш те:д
- порядок гаю еэ

- пщсумки :
питания поряд:-д д
зборами.

Протокол
збор1в, шдшиб:
правлшня.
7.4. Го:
вщповщальшсть зд ди
7.5. Протокола
протягом ВСЬОГО С"ГТ

Голова загальних збс г в

Секретар загальних

г-дьтаНв голосування з кожного
гддення, прийнят1 загальними
:::зою та секретарем загальних
7; зариства та тдписом голови
несуть персональну
анесеш до протоколу.
: Гегтаються в apxiBi Товариства
з 5opiB

*ч

Прошнуровано, пронумеровано
та скршлено пщписом
голови правлшня АТ «БАЗИС»
сторшок

А.В. Склярець

