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Кодекс
корпоративного
управлшня
АКЦИОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» (дал1 - Товариство) встановлюе засади корпоративного управл1ння.
якими у сво1Й д1яльност1 керуеться Товариство на ochobI чинного законодавства Украши.
Статуту Товариства та полпики управлшня Товариства.
Корпоративне управлшня - система вщносин м1ж органами управлшня Товариства.
акцюнерами та шшими защкавленими особами.
РОЗД1Л 1. Роль та завдання Кодексу корпоративного управлш ня Товариства
1.1. Завдання Кодексу полягае у представлены тепер1шшм та майбутшм акцюнерам
Товариства, а також yciM заштересованим особам, шформацп про систему корпоративного
управлшня Товариства, и функцюнування та принципи, на ochobI яких вона будуеться.
1.2. Кодекс корпоративного управлшня Товариства розроблений з врахуванням:
- положень Закону Украши «Про акцюнерш товариства»;
- Принцишв корпоративного управлшня Украши, затверджених рпненням Нащонально!'
комюй з цшних nanepiB та фондового ринку вщ 22.07.2014 № 955;
- положень BHyrpiniHix докуменНв Товариства - Статуту Товариства, Положения про
Загальш збори акцюнер1в Товариства, Положения про виконавчий орган Товариства, Положения
про Наглядову раду Товариства.
1.3. Кодекс мае на мет1 впровадження на практищ у д1яльност1 Товариства цившзованих,
доброчинних норм дшових вщносин для:
- шдвищення швестицшно!' привабливосп Товариства, забезпечення впевненост1 та дов1ри
1нвестор1в;'
- створення сприятливих умов для розвитку Товариства i шдвищення його
конкурентоспроможност1;
- шдвищення ефективност1 використання його кап1талу;
- гармошзацп в1дносин учасниюв корпоративного управл1ння - акц!онер1в, орган1в
управл1ння, персоналу, защкавлених oci6;
- створення команди однодумщв, яка д1ятиме виключно в штересах Товариства та на
благо його акцюнер1в.
РОЗД1Л 2. Принципи корпоративного управлш ня Товариства
2.1. Товариство у свош д1яльност1 дотримуеться наступних основних принцишв
корпоративного управлшня:
1) дотримання законодавства Украши та врахування кращо! cbItoboi практики;
2) забезпечення захисту прав та законних штерес1в акцюнер1в Товариства;
3) р1вне вщношення до ycix акц1онер1в Товариства незалежно вщ того, чи е акцюнер
резидентом Украши, вщ кшькост1 акцш, якими в1н волод1е та шших фактор1в;
4) забезпечення розмежування обов’язюв i повноважень м1ж органами управлшня
Товариства;
5) забезпечення прозорост1 та своечасного розкриття належно*1 достов1рно1 шформацп
щодо д1яльност1 Товариства;
6) запобшання конфл1ктам iHTepeciB;
7) забезпечення ефективного контролю за фшансовою д1яльн1стю Товариства;
8) забезпечення дотримання етичних принцишв ведения б1знесу та впровадження у
д1яльшсть Товариства зразюв найкращо! практики корпоративно!' поведшки.
2.2. Принципи корпоративного управлшня, зазначеш вище, е основою для формування,
функцюнування та удосконалення корпоративного управлшня Товариства.
РОЗД1Л 3. Захист прав та законних iHTepeciB aKnioHepie Товариства
3.1.
Принцип -вахисту i поваги прав та законних iHTepeciB акцюнер1в е одним з
визначальних в CHCTeMi корпоративного управлшня Товариства. YciM акцюнерам гарантуеться
безперешкодна peaлiзaцiя сво!‘х прав, визначених законодавством Украши, Статутом та
внутршшми документами Товариства.

3.2. Bci акцюнери, незалежно вщ юлькостз та категорп акцш. яю lm належать, мають
однаков1 права:
а) право на участь в управлшш Товариством;
б) брати участь у Загальних зборах акцюнер1в. (да.ш - Загальш збори). особисто або через
CBoi'x представниюв;
в) отримувати частину прибутку Товариства (дивщенди) у порядку, визначеному чинним
законодавством Украши та Статутом Товариства;
г) одержувати шформащю про д1яльшсть Товариства, зокрема, про фшансовогосподарський стан Товариства та результата його д1яльностц суттев1 факта, що впливають або
можуть мати вплив на вартють цшних nanepie та/або розм1р доходу за ними;
д) вшьно розпоряджатися акщями, що ш належать, у порядку, визначеному чинним
законодавством Украши та Статутом;
е) на надшну та ефективну реестрацпо та шдтвердження права власносп на акци;
е) право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцш за справедливою цшою в
акцюнер1в, яю голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами рйнень, яю
обмежують IX права.
Акцюнери Товариства можуть мати mini права, передбачеш чинним законодавством
Украши та внутр1шшми документами Товариства.
3.3. Право на участь в управлшш Товариством акцюнери реашзують шляхом учаеп в
Загальних зборах та голосуванням на них, а також через право обиратися до складу оргашв
Товариства.
У Загальних зборах мають право брати участь Bci акцюнери Товариства, незалежно вщ
юлькосП акцш, що 1*м належать, особисто або через cboix представниюв.
3.4. Для забезпечення ефективно!' реал1зацп акцюнерами прав на участь в управлшш
Товариством шляхом учасН та голосування, органи Товариства забезпечуватимуть:
а) регулярне скликання Загальних збор1в;
б) винесення на обговорення Загальних збор1в найважливших питань д1яльност1
Товариства, як1 можуть призвести до фундаментальних корпоративних змш;
в) вчасне пов1домлення про скликання Загальних збор1в, а також внесения змш до порядку
денного;
г) умови для учасП акц!онер1в у Загальних зборах;
д) прозору процедуру реестрацн учасниюв Загальних збор1в;
е) своечасне та у зручний для акцюнера cnoci6 ознайомлення з матер1алами, пов'язаними з
порядком денним Загальних збор1в, та отримання додатково1 шформаци стосовно питань
порядку денного вщ посадових oci6 Товариства;
е) розгляд пропозицш акц1онер1в щодо порядку денного Загальних збор1в та ix
обов’язкове внесения до порядку денного, за умови внесения тако'1 пропозицй акщонером
(акц1онерами), який волод1е необх!дною юльюстю голос1в, в1дпов1дно до чинного законодавства;
ж) участь акцюнера у Загальних зборах особисто або через вшьно обраного представника,
д1ючого на пщстав1 дов1реностц
з) участь в обговоренш питань порядку денного Загальних 36opiB. Акцюнер (його
представник) мае право висловити свою думку з питань порядку денного в уснш або письмовш
формц
и) прозору та надшну процедуру пщрахунку ronociB та ix ф1ксування у протокол!
Загальних збор1в;
i) вчасне, до закриття Загальних збор1в, оголошення результат1в голосування та
шформащю про п р и й ю т р1шення;
i') належне оформления та збершання протокол1в Загальних збор1в;
к) кожному акцюнеру, незалежно вщ того, чи брав вш участь у Загальних зборах,
можливють ознайомитися з документами, пов'язаними з проведениям Загальних збор1в.
3.5. 3 метою забезпечення та сприяння реалгзацп прав акщонер1в на отримання частини
прибутку (дивщенд1в), Товариство д1е в1дповщно до Статуту Товариства та ддачого
законодавства Украши, i визначае порядок прийняття р1шення про виплату дивщенд1в, порядок
виплати див1денд1в тощо.

3.6. При виплап дивщещцв органам управлшня Товариства та посадовим особам
забороняеться встановлювати черговють виплат за ознаками акцюнер1в (належшсть акшонера до
орган1в управлшня Товариства, виду особи акцюнера-юридична або ф1зична особа. po3Mipv
пакета акцш тощо) та встановлювати будь-яю переваги для отримання дивщещцв р1зними
трупами акцюнер1в.
На кожну випущену Товариством акщю виплачуеться однаковий розм1р дивщещцв.
Дивщенди виплачуються Товариством у термши, визначеш Статутом Товариства. Дивщендна
пол1тика Товариства враховуе потреби та доцшьшсть у спрямуванш частини прибутку на
розвиток Товариства.
3.7. Для забезпечення права акцюнер1в на своечасне отримання повно'1 та достов1рно1
шформацп про фшансово-господарський стан Товариства та результата його д1яльностц суттев1
факта, що впливають або можуть мати вплив на вартють цшних nanepiB та/або розм1р доходу за
ними, про випуск Товариством цшних nanepiB тощо, органи управлшня Товариства
забезпечують розробку та впровадження яюсно 1 шформацшно1 полИики в Товариствц яка
вщображаеться у положениях Статуту Товариства, цьому Кодекс! та шших внутршшх
документах Товариства.
1нформацшна пол1тика встановлюе перелш докумештв та шформацп, до яких акцюнер
мае доступ, незалежно вщ юлькост1 акцш, якими вш волод1е.
3.8. 3 метою забезпечення прав аюцонер1в вшьного розпорядження акщями, органам
управлшня Товариства, його посадовим особам та шшим акцюнерам забороняеться
встановлювати у внутр1шшх документах та застосовувати на практищ будь-яю обмеження щодо
вшьного розпорядженнями акщями та перешкоджати будь-якими д1ями в реал1заци цього права.
3.9. Органи управлшня та посадов1 особи Товариства, у pa3i здшснення додаткового
випуску акцш, забезпечують piBHe переважне право Bcix акцюнер1в придбати додатково
випущеш акцп’ у юлькостц пропорцшнш ix юнуючш частщ у статутному каштал1 та не мають
право перешкоджати акцюнерам в реагизащ! цього права.
Прюцедура реал1зацп акцюнерами переважного права на придбання додатково випущених
акцш передбачае:
надання акцюнерам першочергового права на придбання додатково випущених акцш
пор1вняно з шпшми потенцшними швесторами;
надання акцюнерам можливост1 придбати додатково випущеш акцп у юлькостц
пропорцшнш ix юнуючш частщ у статутному кашталц
забезпечення достатнього строку пщписки, протягом якого акцюнери можуть реагпзувати
належне im право.
3.10. У свою чергу акцюнери Товариства при прийнятп власних piiueHb чи вчинеш будьяких правочишв повинш враховувати iHTepecn Товариства, шших його аюцонер1в, пращвниюв та
шших защкавлених oci6; сприяти своши д1ями покращенню фшансовоТ стабшьносп Товариства
та його репутацп, а також не завдавати навмисно’1 шкоди шшим акцюнерам Товариства, не
розголошувати конфщенцшно’У шформацп та не використовувати шсайдерську шформащю в
особистах щлях.
РОЗД1Л 4. Структура корпоративного управлш ня Товариства
Управлшня д1ялыистю Товариства здшснюють його органи та посадов1 особи.
Органами управлшня Товариства е:
- Загальш збори акцюнер1в Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Генеральний директор Товариства.
Структура оргашв управлшня Товариства передбачае ч!ткий розподш обов’язюв м1ж
ними, а також належцу систему пщзв1тност1 та контролю.
Компетенщя оргашв управлшня визначаеться Статутом Товариства та внутр1шшми
положениями про орган управлшня вщповщно до i‘x завдань та з урахуванням чинного
законодавства Украши.
4.1. Загальш збори акцшнер1в Товариства

4.1.1. Загальш збори е вищим органом управлшня Товариства. Повноваження Загальних
збор1в визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та Положениям про Загальш
збори акцюнер1в Товариства.
4.1.2. Порядок шдготовки та проведения Загальних збор1в регламентуеться Статутом та
Положениям про Загальш збори акцюнер1в Товариства.
4.1.3. Етапи скликання та шдготовки Загальних збор1в мають забезпечувати акционерам
можлив1сть належним чином шдготуватися до участ1 у них, отримати повне уявлення про
д1яльнють Товариства та прийняти виважеш р1шення з питань порядку денного.
4.1.4. Товариство зобов’язуеться орган1зовувати проведения Загальних збор1в таким
чином, щоб участь акцюнер1в не була пов’язана з великими матер1альними та часовими
витратами, забезпечуючи однакове ставлення до ecix акц1онер1в, незалежно в1д юлькост1 акц1й.
4.1.5. Порядок реестрацп учасниюв Загальних збор1в, проведения та шдведення п1дсумк1в
Загальних збор1в буде оргашзовуватися таким чином, щоб не створювати перешкод для участ1 в
зборах та Тх представниюв, гарантуватиме однакову можливють акц1онерам, прйсутшм на
зборах, прийняти участь в обговоренш питань порядку денного, висловити свою думку та
поставите питания з порядку денного, що ix щкавлять.
4.2. Н аглядова рада Товариства
4.2.1. Наглядова рада Товариства е колепальним органом, що здшснюе захист прав
акцюнер1в Товариства, i в межах свое!' компетенций визначено'Т Статутом та законом, здшснюе
управлшня Товариством, а також контролюе та регулюе д1яльшсть виконавчого органу.
4.2.2. За шдсумками року Наглядова рада звИуе перед Загатьними зборами про свою
д1яльшсть.
4.2.3. Основним завданням НаглядовоТ ради Товариства, як органу, що представляв
штереси його акц1онер1в, е визначення Mici’i, ц1лей та завдань Товариства, а також стратеги
робота Товариства в цшому та вжиття заход1в щодо ix забезпечення, здшснення контролю та
мошторингу за ходом реал1зацп Генеральним директором Товариства визначено’Т стратеги та
плашв, оцшка результат1в його д1яльност1.
4.2.4. Питания, як1 в1дносяться до компетенцн НаглядовоТ ради, визначаються Статутом
Товариства та Положениям про Наглядову раду Товариства, вщповщно до завдань, яю
покладаються на Наглядову раду.
4.2.5. Статутом Товариства до компетенцн НаглядовоТ ради Товариства у обов’язковому
порядку повинш бути вщнесеш наступи! питания:
а) забезпечення реал1заци та захисту прав акщонер1в;
б) здшснення контролю за ф1нансово-господарською д1яльн1стю Товариства, у тому числ1
забезпечення шдготовки повно’Тта достов1рно’Т1нформацп про Товариство;
в) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов договору, що
укладаеться з ним, визначення форм контролю за його д1ялыпстю;
г) забезпечення створення i шдтримання ефективно1 системи внутр1шнього контролю i
системи управлшня ризиками;
д) здшснення контролю за запобшанням, виявленням та врегулюванням конфлшту
iHTepeciB посадових oci6 оргашв управл1ння Товариства, у тому числ1 за використанням майна
Товариства в особистах штересах та укладання угод з пов’язаними особами.
4.2.6. Наглядова рада Товариства може створювати у своему склад1 комИети для
попереднього розгляду та анал1зу питань, яю належать до компетенцй’ Наглядово!’ ради
Товариства.
4.2.7. Зд1йснюючи контроль за д1яльшстю Генерального директора Товариства,
Наглядова рада Товариства не втручаеться у поточну д1яльшсть Товариства.
4.2.8. Порядок формування Наглядово1 ради Товариства визначаеться Положениям про
Наглядову раду Товариства, яке передбачае можливють для Bcix акцюнер1в, у тому числ1
др1бних, пропонувати кандидатури до складу НаглядовоТ ради Товариства.
4.2.9. Члени НаглядовоТ' ради виконують своТ обов'язки особисто i не можуть передавати
сво1 повноваження 1ншим особам.
4.2.10. Члени НаглядовоТ ради повинш володИи знаниями, квал1фшащею та досв1дом,
необхщними для виконання своТх посадових обов’язк1в та мати бездоганну дшову репутац1ю.

4.2.11. 3 метою виконання основних завдань, яю покладаються на Наглядов\ раду
Товариства, и члени, як мйимум, повинш:
- розум1ти значн1 ризики, з якими працюе або плануе працювати Товариство:
- розум1ти мету, потреби та завдання Товариства;
- д1яти в штересах власниюв Товариства та його стабшьно! i довготривало! робота:
- оц1нювати на регулярны ochobI ефективн1сть д1й Генерального директора щодо
управлшня Товариством.
4.2.12. Члени Наглядово! ради мають доступ до повно!, достов1рно! та своечасно!
шформацп для прийняття виважених р1шень.
4.2.13. Для ефективного виконання сво!х функцш, кожний член Наглядово! ради повинен
придшяти достатню юльюсть часу для ознайомлення 3i станом справ в Товариств1, анал1зу
матер1ал1в, пов'язаних з порядком денним засщань Наглядово! ради, та брата участь у засщаннях
Наглядово! ради.
4.2.14. Члени Наглядово’! ради Товариства можуть отримувати винагороду за виконання
обов’язюв члена Наглядово! ради. Розм1р та форма винагороди члешв Наглядово! ради
визначаються Загальними зборами акц1онер1в.
4.2.15. Питания д1яльност1 Наглядово! ради Товариства, у тому числ1 порядок
формування, критери шдбору кандидаНв, права та обов’язки члешв Наглядово! ради,
повноваження, порядок проведения засщань визначаються Положениям про Наглядову раду
Товариства.
4 3 . Генеральний директор Товариства
4.3.1. Виконавчим органом Товариства, що здшснюе управлшня його поточною
д1яльшстю. е Генеральний директор Товариства.
4.3.2. Генеральний директор Товариства здшснюе кер1вництво поточною д1ялыпстю
Товариства. що передбачае його вщповщальнють за реал1защю ц1лей, стратеги та полггики
Товариства. формування тактики робота щодо ризик-менеджменту в св1тл1 затверджених
Загальними зборами цшей та завдань Товариства, а також його стратеги.
4.3.3. Генеральний директор здшснюе поточне управлшня д1яльшстю Товариства
вщповщно до загальновизнаних стандарНв управлшня, до яких належать:
- економ1чна кориснють та зб1льшення вартосН Товариства;
- сошальна вщповщальнють за д1яльшсть Товариства.
4.3.4. 3 метою забезпечення ефективного управлшня Товариством Генеральному
директору надаеться високий ступень самостшностг 1нш1 органи управл1ння Товариства та
акцюнери не можуть безпосередньо втручатися у щоденну д1яльшсть Генерального директора,
обмежуючи його у можливосН оперативно вир1шувати питания д1яльност1 Товариства з
урахуванням економ1чно! ситуацп, що змшюеться.
4.3.5. Повноваження Генерального директора Товариства визначаються Статутом та
Положениям про виконавчий орган Товариства.
4.3.6. У ход1 здшснення управлшня поточною д1яльшстю Генеральний директор
самостшно, в межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та внутр1шшми
документами Товариства повноважень, приймае р1шення, укладае угоди та вчиняе iHini дп в1д
iMeHi Товариства, спрямован1 на досягнення цшей Товариства, здшснюе контроль та управлшня
ризиками.
4.3.7. Генеральний директор Товариства обираеться та вщкликаеться Наглядовою радою
Товариства.
4.3.8. Генеральним директором Товариства не можуть бути обраш особи, яю:
- е членами шших оргашв управлшня та контролю Товариства;
- особи, яю е не д1ездатними;
- особи, яким суд заборонив займатися певними видами д1яльностц
- особи, яю мають непогашену судимють за злочини проти власностц службов1 чи
господарсью злочини;
- особи, яю е народними депутатами Украши, членами Кабшету М1шстр1в Украши,
кер1вниками центральних та м1сцевих оргашв виконавчо! влади, орган1в м1сцевого

самоврядування, вшськовослужбовцями. нотарЁусами. посадовюш особами о р п ш в цкж зрш лра.
суду, служби безпеки, внутршшх справ, державними службовцями.
4.3.9. Генеральный директор повинен волошти знаниями, квалфосашао та юстшял.
высокими професшними та моральными якостями. необхщними х м виконання сна
обов’язюв та мати бездоганну дшову репутащю, умшня працювати у командЁ.
При взаемоди з дшовими партнерами вш мае керуватися высокими стандартами дёлоноч
етики, дотримуватися принципами встановлення довгострокових вщносин. розвитку дЁалогу та
взаемовипдно1 cniBnpani.
4.3.10. Вимоги до порядку виконання Генеральным директором cb o ix повноважень:
- не приймати на себе зобов’язань та не виконувати дш, яю можуть призвести до
виникнення конфлшту iHTepeciB виконавчого органу та акцюнер1в, кгнент1в Товариства;
- забезпечити ведения фшансово-господарсько! д1яльносп Товариства вщповщно до
законодавства Украши, Статуту та внутрштшх положень;
- розподшяти обов’язки м1ж кер1вниками структурных шдроздЫв, контролювати ix
виконання та своечасно корегувати вщповщно до змш умов д1яльност1 Товариства;
- оргашзувати систему збору, обробки та надання даних про д1яльнють Товариства,
необхщних органам управл1ння Товариства, акц1онерам та шшим защкавленим особам для
прийнятгя обгрунтованих р1шень;
- до засщань Загальних збор1в завчасно надавати його членам шформацшш зв1ти про
д1яльшсть Товариства.
4.3.11. Питания д1яльност1 Генерального директора, у тому числи порядок обрання та
вщкликання. повноваження, порядок прийняття р1шень, його права та обов’язки, тощо
визначаються Статутом Товариства та Положениям про виконавчий орган Товариства.
РОЗД1Л 5. Полггика розкриття шформацн та забезпечення прозоросН
5.1. Товариство докладае особливих зусиль для реал1зацн одного з основных принцишв
корпоративного управлшня - забезпечення надежного р 1вня прозорост1 свого функц1онування.
Высокий рЁвень прозорост1 досягаеться шляхом доступу широкого загалу до вщповщно1
шформацп про Товариства.
5.2. Основными принципами розкриття шформацшно!' пол1тики Товариства е регуляршсть
та оператившсть и надання; доступшсть тако! шформацн для акцюнер1в та 1нших зац1кавлених
oci6; достовЁршсть та повнота и зм1сту; дотримання розумного балансу м1ж вщкритютю
Товариства та збереження його комерцшних iHTepeciB; дотримання режиму конф1денц1йност1 по
вщношенню до шформацн, що складае службову чи комерц1йну тайну, та контроль за
використанням шсайдерсько!шформацп.
5.3.1нформацшна пол1тика Товариства спрямована на повне, точне та своечасне розкриття
шформацн у формах, передбачених чинним законодавством Украши. 1нформацшна пол1тика
Товариства не обмежуеться виключно рамками чинного законодавства i передбачае розкриття
д6датково1 шформацн, оприлюднення яко1 не повинно порушувати як положень чинного
законодавства Украгни, так i права Товариства на конфщенцшну 1нформац1ю та комерцшну
таемницю й створення надшно\' системи й захисту.
5.4. При розкригп 1нформацй Товариство буде забезпечувати и нейтральн1сть, не
допускаючи переважне задоволення iHTepeciB одних груп отримувач1в шформацн перед шшими.
5.5. Товариство своечасно та доступными засобами розкривае повну i достов1рну
iнфopмaцiю з ycix суттевих питань, що стосуються його дiяльнocтi, з метою надання можливос^
користувачам (акцюнерам, потенцшним 1нвесторам тощо) приймати пошформоваш ршення.
До Ёнформацн, яку Товариство розкривае регулярно (не рщше одного разу на piK та при
выпуску niHHHx nanepiB), належать, зокрема, вiдoмocтi про:
- цЫ та стратепю 6i3Hecy;
- результаты господарсько! та фшансово! дiяльнocтi Товариства;
- посадових oci6 оргашв управлшня Товариства;
- власниюв icTOTHHx (контрольных) пакет1в акцш Товариства;
- icTOTHi фактори ризику, що впливають на д1ялыисть Товариства;
- дотримання принцишв корпоративного управлшня.

Товариство негайно розкривае особливу шформацио про суттев1 поди та змши. яю мож\ть
впливати на стан Товариства, вартють його цшних nanepiB та/або розм1р доходу по них.
5.6. Товариство використовуе зручш для користувач1в засоби попгарення шформацп. яю
забезпечують р1вний, своечасний та непов'язаний 3i значними витратами доступ до шформацп.
5.7. Контроль за розкриттям шформацп, пов’язано!* з корпоративним управлшням. та
надання тако!шформацп забезпечуеться Наглядовою радою Товариства.
РОЗД1Л 6. Запобпаннн конфлж там iHTepeciB
6.1. Конфлшт iHTepeciB - це poзбiжнicть мгж особистими штересами посадово! особи або it
пов'язаних oci6 та й посадовими (пpoфeciйними) обов'язками дiяти у найкращих штересах
Товариства. Koнфлiкт iHTepeciB може, зокрема, виникати, якщо посадова особа чи й пов'язана
особа е стороною договору з Товариством, бере участь в укладанш та виконанш договору як
пред ставник або посередник, отримуе винагороду вщ Товариства або вщ особи, яка е стороною
договору тощо.
6.2. Добросовюш та розумш дй в найкращих штересах Товариства передбачають, що
посадов1 особи оргашв Товариства пщ час виконання cboix функщй, визначених чинним
законодавством та внутршшми документами Товариства, виявляють турботливють та o6a4HicTb,
яю, як правило, очжуються вщ людини, яка приймае виважеш piшeння, в аналопчнш ситуацй.
Дй в найкращих штересах Товариства передбачають, що пocaдoвi особи оргашв
Товариства використовують сво! повноваження та можливостц пов'язаш 3i займаними ними
посадами, виключно в штересах Товариства.
6.3. Пocaдoвi особи оргашв Товариства не здшснюють дй', яю суперечать чи не
вiдпoвiдaють штересам Товариства. Зокрема, пocaдoвi особи не отримують будь-яку винагороду
(прямо чи опосередковано) за здшснення ними впливу на ухвалення pinieHb органами
Товариства, використовувати у власних штересах чи штересах TpeTix oci6 майно Товариства,
розкривати шформацио з обмеженим доступом тощо.
Здшснюючи сво! функцй, пocaдoвi особи opraHiB Товариства д!ють тшьки в межах
наданих гм повноважень та, представляючи Товариство перед треНми особами, мають
поводитися так, щоб не зашкодити власнш дiлoвiй репутацй, дшовш репутацй 1нших посадових
oci6 та Товариства в цшому.
6.4. Пocaдoвi особи opraHie Товариства розкривають шформацио про нaявнicть у них
конфл1кту iHTepeciB стосовно будь-якого правочину Товариства. Документа Товариства
передбачають вщповщний порядок прийняття р1шень (укладання правочишв), стосовно яких у
icHye конфлшт iHTepeciB. Такий порядок щонайменше передбачае:
- особа, в яко\‘ е конфл1кт iHTepeciB, своечасно пов1домляе про це Генерального
директора та/або Наглядову раду;
- р в е н и я (правочин) ухвалюеться бшышстю гoлociв члeнiв Наглядово*! ради;
- правочини, стосовно яких у посадових oci6 opraHiB Товариства icHye кoнфлiкт
iHTepeciB, укладаеться на справедливих умовах та за справедливими цшами.
6.5. nocaaoBi особи opraHiB Товариства не використовують у власних штересах дшовА
можливосН Товариства.
Пщ дшовими можливостями Товариства маються на уваз1 будь-якА дiлoвi зв'язки
Товариства, Bci нaлeжнi Товариству майновА та немайнов} права, дiлoвi пропозицп Товариству
вщ треНх oci6. Прикладом такого порушення е використання посадовою особою у власних
штересах дшово"! пропозицп, яка пропонувалася Товариству i про яку посадовш oco6i стало
вщомо завдяки займанш нею пocaдi.
6.6. Протягом строку перебування на nocaui посадовим особам opraHiB Товариства не
рекомендовано засновувати або брати участь у пщприемствах (бути власниками або
сшввласниками), дай конкурують з Товариством, та будь-яким шшим чином конкурувати з
Товариством. Генеральний директор Товариства не може поеднувати роботу в Товариств1 з
будь-якою шшою пщприемницькою дiяльнicтю, KpiM випaдкiв схвалення тако! дiяльнocтi
Наглядовою радою.
6.7. Пocaдoвi особи вщшкодовують збитки, зaвдaнi Товариству внаслщок невиконання або
неналежного виконання ними свого обов'язку дiяти добросовюно та розумно в найкращих

штересах Товариства. Вщповщш положения про вщповщальнють посадових oci6 передбачаеться
цившьно-правовими або трудовими договорами, що укладаються м1ж Товариством та
посадовими особами.
РОЗД1Л 7. Взасмовщносини Товариства з заштересованими особами
7.1. Пщ заштересованими особами розумноться особи, яю мають законний штерес до
д1яльност1 Товариства, тобто певною м1рою залежать вщ Товариства або можуть впливати на
його д1яльшсть. До заштересованих oci6 належать, у першу чергу, пращвники (як Ti, що е
акц1онерами Товариства, так i Ti, що не е його акцюнерами), 1нвестори, споживач1 продукщ!
(послуг) Товариства, а також вщповщш державш органи та органи мюцевого самоврядування.
7.2. Товариство забезпечуе дотримання передбачених чинним законодавством прав та
iHTepeciB заштересованих oci6.
Здшснюючи свою дiяльнicть, Товариство не порушуе права заштересованих oci6, яю
зазначеш чинним законодавством (цившьним, господарським, трудовим, про "охорону
навколишнього середовища тощо).
KpiM того, Товариство враховуе штереси заштересованих oci6 при пpийняттi pinieHb або
здiйcнeннi дш, що можуть тим чи шшим чином вплинути на 3aiHTepecoBaHnx oci6. До таких
випадюв належать, зокрема, peaлiзaцiя Товариством сощальних та еколопчних програм;створення робочих мюць; формування та змша po3Mipy статутного кaпiтaлy Товариства;
придбання Товариством власних акцш; peopгaнiзaцiя та лжвщащя Товариства.
7.3. Органом, який забезпечуе сшвпрацю Товариства i3 заштересованими особами, е
Наглядова рада Товариства. 1нпн органи Товариства у процеш свое! дiяльнocтi також мають
враховувати та забезпечувати дотримання iHTepeciB зазначених oci6.
7.4. Товариство забезпечуе защкавленим особам доступ до шформацп про Товариство,
необхщноТ для ефективно\‘ сшвпращ. 1м надаеться можливАсть своечасного отримання шформацп
про фшансовий стан Товариства та результати його дiяльнocтi, cyrreBi факти, що стосуються
ф1нансово-господарсько1 д1яльностц порядок управл1ння Товариством, iHma iнфopмaцiя, що
передбачена Статутом Товариства та дш чим законодавством Укра'ши.
7.5. Товариство сприяе активней учасН cboix пращвниюв у nponeci корпоративного
управлшня та шдвшценню ix заштересованосН в ефективнш дАяльносН Товариства.
7.6. Одним i3 довгострокових завдань Товариства е захист iHTepeciB cb o ix пращвниюв. Для
досягнення цього завдання Товариство забезпечуе належш умови та охорону npa 4i пращвниюв, а
також забезпечуе pieeHb оплати пращ, який вщповщае виконанш po6oTi та стимулюе
пра1цвниюв.
РОЗД1Л 8. Заключи! положения
8.1.
Кодекс корпоративного управлшня Товариства затверджуеться Загальними зборами
акцюнер1в Товариства.
4
8.2. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс згщно з розвитком i встановленням
нових стандарНв cbItoboi та вИчизняно'! практики корпоративного управл1ння, змшами потреб та
iHTepeciB акцюнер1в та заштересованих o c i6 Товариства.
8.3.
Якщо 3i 3MiHora законодавства Укра\'ни або внесениям змш до Статуту будь-яю
положения даного Кодексу ш суперечать, то вони втрачають 4HHHicTb i до внесения вщповщних
3MiH до даного Кодексу слщ керуватися законодавством Украши та Статутом Товариства.

