Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Родiонов А.В.
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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
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(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТI"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25112243
4. Місцезнаходження
83015, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 6 "Б"
5. Міжміський код, телефон та факс
(062) 348-98-50, (062) 341-14-88
6. Електронна поштова адреса
cheremisova@konti.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

22.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.konti.co
m/ua/investors/lc
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 23.04.2014
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, тому що Товариство
у звiтному перiодi не приймало участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить
рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним
випуском боргових цiнних паперiв не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не
вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiї.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що
Товариство не викупало власних акцiй.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку не надається, тому що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТI"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
22.10.1997
4. Територія (область)
Донецька обл.
5. Статутний капітал (грн)
54052370
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5205
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання.
10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв.
46.36 - Оптова торгiвля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами.
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя ПАТ "Державний Експортно-Iмпортний Банк України" м. Донецьк
2) МФО банку
334817
3) Поточний рахунок
26009015110459
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Фiлiя ПАТ "Державний Експортно-Iмпортний Банк України" м. Донецьк
5) МФО банку
334817
6) Поточний рахунок
26009015110459
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Збирання, заготiвля окремих
АГ № 594527 12.04.2011
Мiнiстерство охорони
видiв вiдходiв як вторинної
навколишнього природного
сировини (вiдходiв полiмерних,
середовища України
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

вiдходiв гумових, у тому числi
зношених шин)

Опис

Лiцензiя на придбання,
зберiгання, знищення,
використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин та
прекурсорiв"

Опис

Iндивiдуальна лiцензiя
Нацiонального банку України

Опис

Лiцензiя дає право здiйснювати дiяльнiсть iз збирання та заготiвлi
вторинної сировини на всiй територiї України, без обмеження строку.
Вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження господарської
дiяльностi iз збирання, заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної
сировини, затверджених Державним комiтетом України з питань
регуляторної полiтики та пiдприємництва та Мiнiстерством екологiї та
природних ресурсiв України 19.03.2001р., збiр i заготiвля вiдходiв як
вторинної сировини - це дiяльнiсть, пов'язана iз збиранням, купiвлею,
прийманням, зберiганням, обробленням, перевезенням, реалiзацiєю i
постачанням вiдходiв переробним пiдприємствам на утилiзацiю.
АД № 037156 21.05.2012 Державна служба України з 11.05.2017
контролю за наркотиками

Лiцензiя дає право здiйснювати дiяльнiсть, пов'язану з придбанням,
зберiганням, знищенням, використанням прекурсорiв (списку 2
таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин та
прекурсорiв", якi використовуються Товариством в процесi ведення
господарської дiяльностi на територiї Донецької, Костянтинiвської та
Горлiвської фабриках, а саме: при проведенi в лабораторiях якостi
фабрик дослiджень (випробувань) сировини, яка постачається
Товариству, полуфабрикатiв та готової продукцiї, що виробляється
Товариством, з метою пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам
нормативних документiв (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); на Донецькiй
кондитерськiй фабрицi додатково використовуються речовини, до
складу яких входять прекурсори, - чорнила для нанесення дат
виготовлення та строку придатностi на деяких видах споживчої
упаковки; на Костянтинiвськiй кондитерськiй фабрицi додатково в
котельнiй використовуються речовини, до складу яких входять
прекурсори (соляна кислота), з метою планової щорiчної очищення
(промивки) систем отоплювання комплексу фабрики. Пiсля закiнчення
строку дiї лiцензiї, у разi використання Товариством речовин,
використання яких потребує зазначеної лiцензiї, до органу
лiцензування буде подано пакет документiв для продовження термiну
дiї лiцензiї на придбання, зберiгання, знищення, використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин та прекурсорiв".
№15
05.02.2013 Нацiональний банк України 31.01.2015
Лiцензiя на право розмiщення валютних цiнностей на рахунку, що
вiдкритий за межами України для утримання Представництва АТ "ВО
"КОНТI" на територiї Латвiї.
27.01.2014 р. отримано нову Iндивiдуальну лiцензiю № 17 на
розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України
термiн дiї з 01.02.2014 по 31.01.2015 р., видана Нацiональним банком
України. Після спливу терміну дії отриманої ліцензії буде прийматись
рішення щодо доцільності подовження термiну дiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Родiонов Андрiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1969
5) Освіта
Вища, Московський державний унiверситет iм. М.В.Ломоносова, iсторик-викладач iз
знанням iноземної мови
6) Стаж керівної роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ООО "Фирменный Торговый Дом Царицыно", директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.03.2013, обрано з 24.04.2013 р. по 03.04.2014 р.
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Повноваження Генерального директора
Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор представляє Товариство перед
невизначеним колом осiб та органiв, має всi права, правомочностi та компетенцiю щодо
здiйснення керiвництва та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Основними завданнями Генерального директора є: вироблення полiтики з метою збереження та
збiльшення прибутковостi та конкурентоздатностi Товариства, забезпечення його стiйкого
фiнансово-економiчного стану, захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй,
а також реалiзацiя iнших Статутних цiлей та задач.
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за
виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi ним рiшення в межах та i порядку,
встановленому дiючим законодавством.
Компетенцiя, повноваження та правомочностi Генерального директора:
1)
керує поточною дiяльнiстю та органiзує ефективне ведення поточної дiяльностi
Товариства через встановлення господарської, фiнансової, адмiнiстративної, органiзацiйної,
виробничої, технологiчної, маркетингової полiтики, полiтики збуту, полiтики якостi тощо в
межах визначених Загальними зборами напрямкiв дiяльностi та ухвалених Наглядовою радою
планiв розвитку;
2)
готує рiчнi та iншi звiти щодо фiнансово-господарської дiяльностi на затвердження
Загальним зборам акцiонерiв, та забезпечує таку пiдготовку;
3)
забезпечує пiдготовку матерiалiв на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, у тому числi
щороку звiтує за дiяльнiсть Товариства;
4)
органiзує скликання Загальних зборiв акцiонерiв та iнiцiює проведення засiдань
Наглядової ради, перевiрки Ревiзiйної комiсiї, аудиту у випадках, передбачених - Статутом та
дiючим законодавством;
5)
розробляє та забезпечує розробку планiв та бюджетiв Товариства;
6)
iнiцiює та пропонує плани розвитку, iншi напрямки дiяльностi;
7)
надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства за напрямками
дiяльностi; звiтує про їх виконання на засiданнях Наглядової ради;
8)
iнiцiює розробку проектiв змiн до Статуту, Положень до органiв Товариства;
9)
має право першого пiдпису;

10)
пiдписує банкiвськi, фiнансовi та будь-якi iншi документи, пов'язанi з поточною
дiяльнiстю Товариства та делегує таке пiдписання шляхом призначення осiб, уповноважених на
пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю
Товариства;
11)
має право делегувати право першого пiдпису визначеним особам;
12)
з метою ефективного використання розпоряджається коштами та майном Товариства,
приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
13)
здiйснює управлiння фiнансами, iнвестицiями, цiнними паперами;
14)
вiдкриває у банках поточнi та iншi рахунки;
15)
вирiшує органiзацiйнi, адмiнiстративнi, кадровi питання, здiйснює планування дiяльностi
Товариства, iншi функцiї з управлiння Товариством;
16)
дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, в тому числi представляє його iнтереси перед
невизначеним колом осiб та органiв;
17)
видає довiреностi визначеним особам в порядку, вiдповiдно до дiючого законодавства,
iншим чином визначає межi компетенцiї пiдлеглих йому осiб;
18)
вчиняє правочини, вiд iменi Товариства та делегує такi повноваження, у тому числi
укладає, змiнює, припиняє, розриває будь-якi угоди, з урахуванням додержання умов щодо
вчинення визначених - Статутом значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть;
19)
особисто приймає рiшення щодо забезпечення органiзацiї та ведення поточної дiяльностi
Товариства чи делегує це iншiй визначенiй ним особi шляхом видачi наказу та/чи довiреностi;
20)
встановлює систему та порядок документообiгу, приймає рiшення щодо органiзацiї i
ведення дiловодства та документообiгу в Товариствi;
21)
видає, створює, забезпечує створення органiзацiйно-розпорядчої, адмiнiстративногосподарчої документацiї, у тому числi видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства, делегує видання наказiв, розпоряджень та iнших
актiв адмiнiстративно-управлiнської дiяльностi та органiзацiйно-розпорядчого характеру;
22)
затверджує правила, процедури всiх та будь-яких внутрiшнiх документiв Товариства,
затверджує основнi локальнi нормативнi акти Товариства, у тому числi, правила внутрiшнього
трудового розпорядку, iншi внутрiшнi документи Товариства, за виключенням зазначених у Статутi;
23)
визначає (створює) органiзацiйну структуру Товариства; особисто приймає рiшення щодо
доцiльностi внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; при цьому, Генеральний
директор, керуючись господарською та виробничою необхiднiстю, може призначати Першого
заступника Генерального директора та керiвникiв (Директорiв) з основних напрямкiв (питань)
дiяльностi та допомiжних напрямкiв (питань) дiяльностi Товариства, створюючи на власний
розсуд органiзацiйну структуру Товариства з Департаментiв, вiддiлiв, пiдроздiлiв, тощо;
24)
встановлює (затверджує), змiнює, доповнює штатний розклад та штатну структуру
Товариства;
25)
у вiдповiдностi з трудовим законодавством приймає i звiльняє працiвникiв, здiйснює
кадровi змiни, у тому числi перемiщує, заохочує працiвникiв, накладає стягнення на працiвникiв,
тощо;
26)
затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, iншим чином визначає обов'язки
працiвникiв Товариства, у тому числi, приймає рiшення щодо укладення контрактiв як особової
форми трудового договору, iз певним колом осiб;
27)
забезпечує дотримання працiвниками Товариства дiючого законодавства, - Статуту, норм
локальних нормативних (внутрiшнiх) актiв Товариства чи делегує такi свої повноваження через
вiдповiднi органiзацiйно-розпорядчi документи;
28)
делегує регулювання всього або певного обсягу трудових вiдносин iз працiвниками фiлiй,
представництв, структурних пiдроздiлiв, структурних вiдокремлених та структурних
виробничих пiдроздiлiв, якi не мають статусу юридичної особи призначеним керiвникам

вiдповiдних пiдроздiлiв або iншим визначеним ним особам;
29)
призначає очiльникiв створених в органiзацiйнiй структурi Товариства внутрiшнiх
пiдроздiлiв (Департаменти, вiддiли, пiдроздiли), при цьому у разi призначення керiвникiв
(Директорiв) з основних напрямкiв (питань) дiяльностi та допомiжних напрямкiв (питань)
дiяльностi Товариства, вони вважаються заступниками Генерального директора з таких
напрямкiв та питань дiяльностi Товариства. В свою чергу такi заступники Генерального
директора можуть призначати своїх заступникiв. Таке призначення вiдбувається згiдно iз
наказами Генерального директора Товариства.
30)
самостiйно одноособово визначає осiб - керiвникiв структурних пiдроздiлiв з метою
встановлення особливих умов роботи та укладає з такими особами контракти як особливої
форми трудового договору iз повiдомленням Наглядової ради про таке укладання;
31)
особисто приймає рiшення щодо створення, лiквiдацiї структурних та структурних
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства чи затверджує подання своїх заступникiв щодо
доцiльностi таких змiн в органiзацiйнiй структурi;
32)
затверджує положення про структурнi вiдокремленi та структурнi пiдроздiли, вносить
змiни та доповнення до них через викладення таких положень у новiй редакцiї;
33)
особисто приймає рiшення щодо створення, лiквiдацiї представництв, фiлiй Товариства,
затверджує положення про такi представництва, фiлiї;
34)
визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй i представництв, iнших
вiдокремлених та структурних пiдроздiлiв;
35)
приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi,
затверджує полiтику бухгалтерського облiку в Товариствi;
36)
встановлює осiб, вiдповiдальних за ведення облiку, складання i своєчасну подачу в
контролюючi та регулюючi органи звiтностi;
37)
визначає склад, перелiк, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та
вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю , службову та iнсайдерську iнформацiю
Товариства;
38)
забезпечує виконання кредиторської, дебiторської заборгованостi, обов'язкiв щодо третiх
осiб;
39)
розглядає матерiали iнспекцiй, внутрiшнiх ревiзiй i перевiрок i приймає вiдповiднi
рiшення;
40)
приймає рiшення щодо випуску та розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм облiгацiй та
акцiй;
41)
здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
42)
виконує делегованi йому Загальними зборами акцiонерiв та/чи Наглядовою радою
повноваження та функцiї;
43)
веде iншу роботу в межах своїх повноважень, вирiшує iншi питання поточної дiяльностi
та з її управлiння, має iншi права та правомочностi у вiдповiдностi iз - Статутом, Положенням
про Виконавчий орган та дiючим законодавством;
44)
приймає рiшення щодо створення благодiйних органiзацiй чи участi у таких органiзацiях;
45)
приймає рiшення з питань спонсорства, благодiйних акцiй, меценатства, проведення чи
участi у соцiальних заходах;
46)
має всi визначенi у - Статутi належнi права та повноваження щодо управлiння
асоцiйованими особами Товариства, у тому числi дочiрнiми пiдприємствами, у тому числi тих,
рiшення щодо участi у яких прийнято Наглядовою радою, у тому числi керування їх дiяльностi,
у тому числi, якщо Товариство є учасником або членом будь-якого суб'єкта господарювання, то
Генеральний директор представляє Товариство у вищому органi такого суб'єкта господарювання
iз правом делегування своїх повноважень визначеним ним особам.
Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може бути
змiнено вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Перелiк питань, що
вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може бути доповнено

вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства чи Наглядової Ради.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.03.2013 р. було прийнято рiшення обрати
Генеральним директором Родiонова А.В. з 24.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 рокiв, у тому числi загальний стаж керiвної
роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв - Директор з
продажiв та логiстики, заступник генерального директора з продажiв, директор. Посади на будьяких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесник Людмила Георгiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, iнженер-економiст
6) Стаж керівної роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Спiльне українсько-шведське пiдприємство у формi повного товариства "Скандiк Юг",
бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.11.1997, обрано безстроково
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Повноваження та обов'язки:
Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за
ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю
власностi пiдприємства.
Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi
структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової
стiйкостi.
Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових
документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не
передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а
також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням
господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку
документообiгу.
Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його
пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування
сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i
контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської
iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку
i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.
Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського
облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат,
реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi

пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання
економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт
(послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у
державний, регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi
соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,
погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування
коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.
Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за
встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй
основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi
пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.
Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних
цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi
матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює
передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи.
Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi
пiдприємства.
Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських
депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,
контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами. цiнними
паперами.
Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни,
кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв
бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження
бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв.
Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї,
прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних
засобiв обчислювальної технiки.
Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про
використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у
встановленому порядку у вiдповiднi органи.
Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського
облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рiк, у тому числi загальних
стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний
бухгалтер, бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Голова Наглядової ради (член Наглядової ради)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курiлко Сергiй Євгенович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження

1961
5) Освіта
Вища, Донецьке вище вiйськово-полiтичне училище, полiтпрацiвник Вища, Донецький
державний унiверситет, юрист
6) Стаж керівної роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ВОРОПАЄВ I
ПАРТНЕРИ", Заступник директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Як Голова Наглядової ради здiйснює такi повноваження у складi Наглядової ради: органiзовує
роботу Наглядової ради; iнiцiює скликання засiдань Наглядової ради; визначає форму
проведення засiдань Наглядової раду (шляхом засiдань або методом заочного голосування);
органiзовує проведення засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради;
вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, закриває Загальнi збори акцiонерiв; органiзовує обрання
Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписує iншi документи, що створюються в процесi
дiяльностi Наглядової ради; вiд iменi Товариства пiдписує контракт iз Генеральним директором,
що затверджений Загальними зборами акцiонерiв, якщо iнше не визначено на тих Загальних
зборах акцiонерiв, якi затвердили такий контракт; вiд iменi Товариства вносить змiни та
доповнення в контракт iз Генеральним директором вiдповiдно до положень, визначених
Статутом, Положенням про Наглядову раду та Положенням про Виконавчий орган Товариства;
видає доручення членам Наглядової ради для здiйснення їх повноважень, у разi такої
необхiдностi; здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та Положенням
про Наглядову раду.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;
2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших

питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та
дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої
вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;

31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої
вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та
участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами
дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 36 рокiв, у тому числi загальний стаж керiвної
роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: юрист, старший юрист,
провiдний юрист, начальник юридичного вiддiлу. В органах Товариства працював на посадi
члена Наглядової ради з 16.11.2007 р. по 13.04.2009 р., члена Наглядової ради з 14.04.2009 р. по
15.07.2011 р.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: посадова особа працює:
Заступником директора ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ВОРОПАЄВ I ПАРТНЕРИ" (Донецьк,
83001, вул. Постишева,117), Директором за сумiсництвом ТОВ "ДЕМЕТРА КОМПАНI" (м.
Донецьк,83001, вул. Постишева,117), Директором за сумiсництвом ТОВ "Прiоритет i К" (м.
Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), Директором за сумiсництвом ТОВ "Час закону" (м.
Донецьк, 83001, вул. Постишева, 117), є членом Наглядової ради ПАТ "ПУМБ" (м.Донецьк,
83001, вул. Унiверситетська, 2а); є членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "РЕНЕССАНС
КАПIТАЛ"(м. Київ, 02002, вул. Раїси Окiпної, 8-Б).

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ахметова-Айдарова Тетяна Iгорiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища освiта. Вища спецiалiзована школа Захiдної Швейцарiї, -Економiст пiдприємства
6) Стаж керівної роботи (років)
4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДТЕК", Провiдний аналiтик департаменту зi
стратегiчного планування злиття та поглинання.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;
2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших
питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком

випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та
дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої
вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої
вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та

участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами
дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи у
звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 5 рокiв, у тому числi загальний стаж керiвної
роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: провiдний аналiтик
департаменту зi стратегiчного планування злиття та поглинання, В органах Товариства
працювала на посадi члена Наглядової ради з 14.04.2009 р. по 15.07.2011 р. Інформація щодо
посад, якi обiймає посадова особа, на будь-яких iнших підприємствах відсутня. .
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руцинський Олександр Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища освiта, Українська юридична академiя iм.. Я.Мудрого, спецiальнiсть
"правознавство", має адвокатське свiдоцтво - адвокат
6) Стаж керівної роботи (років)
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7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "Укркосалтiнг", Генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;
2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших
питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;

20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та
дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої
вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої
вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та
участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;

39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами
дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 20 рокiв, у тому
числi загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
юрисконсульт, старший юрисконсульт юридичного вiддiлу, заступник Генерального директора.
В органах Товариства працював на посадi Голови Спостережної ради з 15.01.2006 року по
15.11.2007 р., Голови Наглядової ради з 16.11.2007 р. по 13.04.2009 р., Голови Наглядової ради з
14.04.2009 р. по 15.07.2011р..
Посади, якi обiймає посадова особа, на будь-яких iнших пiдприємствах: посадова особа працює
на посадi Генерального директора ТОВ "Укрконсалтiнг" (м.Донецьк, 83100, бул.Шевченка, 6
"Б"). Депутат Донецької мiської ради, член комiсiї з екологiї (м.Донецьк, 83050, вул..Артема,
98).
1) Посада
Заступник Голови Наглядової ради (член Наглядової ради)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шакуров Iван Юрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, Українська юридична академiя iм.. Я.Мудрого, спецiальнiсть "правознавство"; має
адвокатське свiдоцтво - адвокат
6) Стаж керівної роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРIНВЕСТ", Генеральний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;

2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших
питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та
дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними

зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої
вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої
вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та
участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами

дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 26 рокiв, у тому
числi загальний стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
юрист, заступник Генерального директора, Генеральний директор. Ранiше в органи Товариства
не обирався.Посади, якi обiймає посадова особа, на будь-яких iнших пiдприємствах:посадова
особа працює Генеральним директором Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"УКРIНВЕСТ" (ранiше йменувалось закрите акцiонерне товариство "УКРIНВЕСТ") (м. Донецьк,
83100, бул.Шевченка, 6 "Б"), є Депутатом Донецької мiської ради, Головою постiйної комiсiї з
питань архiтектури, мiстобудування та землекористування (м.Донецьк, 83050, вул.Артема, 98).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Симаненко Олена Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища, Ставропольська державна сiльськогосподарська академiя (Росiя), економiст з фаху
бух облiк та аудит; Вища - Академiя народного господарства при Урядi Росiйської Федерацiї,
Майстер дiлового адмiнiстрування (МВА) Стратегiчнi фiнанси
6) Стаж керівної роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Общество с ограниченной ответсвенностью "СБК Металл" (Росiя), фiнансовий директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;
2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв

посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших
питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та
дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої

вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої
вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та
участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами
дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 рокiв, у тому числi загальний стаж керiвної

роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: фiнансовий директор,
головний бухгалтер. Ранiше в органи Товариства не обиралась. Посади, якi обiймає посадова на
будь-яких iнших пiдприємствах: посадова особа працює фiнансовим директором ООО "СБК
Металл" (Росiя, 117997,м.Москва, вул. Вавiлова, 19).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колеснiков Костянтин Борисович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1992
5) Освіта
Студент Московського державного унiверситету (Росiйська Федерацiя)
6) Стаж керівної роботи (років)
2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Не працював, навчається.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2011, обрано до 16.07.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;
2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших
питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;

13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та
дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої
вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої

вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та
участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами
дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 3 роки, у тому числi стаж керiвної роботи - 2
роки. Перелiк попереднiх посад за останнi пять рокiв: немає. Ранiше в органи Товариства не
обирався. Інформація щодо посад, якi обiймає посадова особа, на будь-яких iнших
підприємствах відсутня.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плесконос Дмитро Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища, Київське вище iнженерне радiотехнiчне училище ППО, спецiальнiсть

радiоiнженер. Навчався у Вiйськово-Дипломатичний Академiї генерального штабу озброєних
сил (м.Москва, Росiйська Федерацiя). Навчання не закiнчив. Навчався за кордоном.
6) Стаж керівної роботи (років)
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Виконавчий Вiце-Президента з розвитку бiзнесу на масовому ринку Росiї ОАО "ВымпелКоммуникации" (м.Москва, Росiя) -росiйського публiчного телекомунiкацiйного холдингу, що
надає послуги мобiльного та фiксованого зв'язку.
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.08.2012, обрано до 16.07.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;
2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших
питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не

перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та
дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої
вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої
вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та
участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами
дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
У зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "ВО
"КОНТI" 07.03.2013р. (протокол № 35 складений 07.03.2013 року) прийнято рiшення про
продовження на платнiй основi повноважень члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра
Анатолiйовича строком до 16.07.2014 року (включно цю дату). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 30 рокiв, стаж керiвної роботи - 24
роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: (з 2009 по 2013 рiк) на посадi виконавчого
Вiце-Президента з розвитку бiзнесу на масовому ринку Росiї ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(м.Москва, Росiя) -росiйського публiчного телекомунiкацiйного холдингу, що надає послуги
мобiльного та фiксованого зв'язку. Працював ранiше ( з 2004 по 2009 роки) у цiй же компанiї на
посадах Виконавчого Вiце-президента в країнах СНД, Членом Правлiння (Вiце-Президентом),
Генеральним директором у Московському регiонi, Директором зi збуту. Iнформацiя щодо
обрання до складу органiв Товариства: ранiше до складу органiв Товариства не обирався.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутня.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябоконь Володимир Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, Московський державний iнститут (унiверситет) мiжнародних вiдносин МIС Росiї,
мiжнародна економiка
6) Стаж керівної роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Президент та Генеральний директор компанii Профмедiа (м. Москва, Росiя)
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.10.2013, обрано до 10.10.2014 року (включно)
9) Опис
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань:
1) забезпечення захисту прав акцiонерiв;
2) здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;
3) визначення стратегiї Товариства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв
напрямiв дiяльностi;
4) затвердження бюджету та бiзнес-планiв Товариства в рамках визначеної стратегiї розвитку та
планiв дiяльностi
5) забезпечення контролю над виконанням (реалiзацiєю) затверджених Загальними зборами
акцiонерiв планiв розвитку, планiв дiяльностi та рiшень через постановку завдань Виконавчому
органу та затвердження звiтiв Виконавчого органу;
6) здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом Товариства;
7) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
8) ведення перелiку афiлiйованих осiб посадових осiб Товариства та осiб, що дiють спiльно, та
здiйснення контролю над пiдтримкою актуальної, вiрогiдної iнформацiї в цьому перелiку;
9) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Виконавчого органу;
10) пiдготовки порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, про затвердження форм
документiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
передбачених Статутом Товариства;
11) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених дiючим законодавством;
визначення форми проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших
питань, що пов'язанi з прийняттям такого рiшення;
12) надання роз'яснень та рекомендацiй з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв,
крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
13) прийняття рiшення про призначення Головуючого та Секретаря на Загальних зборах
акцiонерiв;
14) обрання (призначення) та вiдкликання (переобрання) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених Статутом Товариства;
15) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Зберiгачу Товариства
або Депозитарiю Товариства, затвердження умов договору з ним, делегування повноважень на
пiдписання такого договору;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) Зберiгача або Депозитарiю та затвердження умов
договорiв, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
17) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
18) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй Товариства на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв Товариства, розмiр яких визначений за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку);
19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, у
випадках, передбачених дiючим законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства та

дiючим законодавством вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
22) розробки умов контракту з Виконавчим органом та надання проекту контракту на
затвердження Загальними зборами акцiонерiв;
23) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд виконання його повноважень
та/або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу до
моменту вирiшення питання про припинення повноважень Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв та/або обрання (призначення) нового Виконавчого органу Загальними
зборами акцiонерiв:
24) прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення
питання припинення повноважень Виконавчого органу та/або обрання (призначення) нового
Виконавчого органу у разi прийняття рiшення Наглядовою радою про вiдсторонення
Виконавчого органу. Ця компетенцiя Наглядової ради є також її обов'язком перед Товариством
та Загальними зборами акцiонерiв оголосити про скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв з цього питання протягом 10 (десять) днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення;
25) узгодження вiдсутностi Виконавчого органу понад 30 (тридцять) календарних днiв з
поважних причин вiдрядження;
26) прийняття рiшення щодо надання Виконавчому органу вiдпустки у разi, якщо термiн такої
вiдпустки перевищує безперервно 30 (тридцять) календарних днiв;
27) прийняття рiшення про створення iнших органiв Товариства, що передбачено Статутом
Товариства, якi не мають функцiй поточного управлiння, регулювання та контролю, але
виконують функцiї дорадчого колегiального органу; обрання та припинення повноважень
голови i членiв таких органiв Товариства, визначення їх компетенцiї;
28) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
29) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, вiдповiдно до
Статуту Товариства;
30) визначення дати облiку - дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
31) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах акцiонерiв, вiдповiдно до приписiв Статуту Товариства;
32) прийняття рiшень щодо внесення змiн до перелiку акцiонерiв; обрання особи, уповноваженої
вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, крiм заснування благодiйних органiзацiй та
участi Товариства в них;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, тобто такого, що
пiдпадає пiд ознаки та повноваження Наглядової ради, наведенi в Статутi Товариства;
35) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, у випадках, встановлених
дiючим законодавством, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
37) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до умов,
визначених Статутом Товариства;
38) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством
України та Статутом Товариства, у випадках припинення Товариства (злиття, приєднання,

подiлу, видiлу або перетворення Товариства);
40) прийняття рiшення про приєднання Товариства у випадку, коли приєднання здiйснюється
щодо акцiонерного товариства, контроль над яким з боку Товариства становитиме бiльш як 90
(дев'яносто) вiдсоткiв простих акцiй такого товариства, обрання членiв комiсiє з приєднання,
затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;
41) пiдготовка матерiалiв, пояснень, проектiв документiв, висновкiв експертiв, умов договору
про злиття (приєднання) та плану подiлу (видiлу, перетворення), тощо, що визначене вимогами
дiючого законодавства, на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про припинення
Товариства;
42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та/або дiючим законодавством, що регулює дiяльнiсть акцiонерних
товариства.
Наглядова рада уповноважена вирiшувати iншi питання за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв iз правом їх делегування, якщо iнше не вказано у такому рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "ВО "КОНТI" з датою скликання та проведення 10
жовтня 2013 року (протокол № 38 складений 10.10.2013 року) прийнято рiшення про обрання
додатково до складу Наглядової ради нового члена Наглядової ради Рябоконя Володимира
Васильовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж
роботи 22 роки, стаж керiвної роботи - 15 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
( з 2004 по 2012 роки) в компанiї ОАО "Вымпел-Коммуникации" (м.Москва, Росiя) -публiчному
телекомунiкацiйному холдингу, що надає послуги мобiльного та фiксованого зв'язку на таких
посадах: з 2009 по 2012 роки на посадi Члена Ради директорiв окремих дочiрнiх компанiй, з 2004
по 2009 роки на посадi Члена Правлiння, Виконавчого Вiце-президента (мiжнародний бiзнес),
Вiце-президента, Генерального директора у Московському регiонi та Вiце-Президента з
корпоративного розвитку. Ранiше в органи Товариства не обиралась. Останнє мiсце роботи (з
2012 по 2013 рiк) на посадi Президента та Генерального директора в компанiї Профмедiа (м.
Москва, Росiя) - росiйському медiйному холдингу, що спецiалiзується в сферi телебачення,
радiо, Iнтернет - послуг, виробництвi фiльмiв та дiяльностi кiнотеатрiв. Iнформацiя щодо
обрання до складу органiв Товариства: ранiше до складу органiв Товариства не обирався.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутня.
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФИРМА "ЮГ"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
13488368
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж керівної роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.03.2012, обрано до 16.07.2014 р. (включно)
9) Опис
Як Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за

результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; про факти
порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi; про факти
порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Генеральний
директор
Головний
бухгалтер
Голова Наглядової
ради (член
Наглядової ради)
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Заступник Голови
Наглядової ради
(член Наглядової
ради)
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Ревiзор

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
Родiонов Андрiй
Володимирович
Колесник
Людмила
Георгiївна
Курiлко Сергiй
Євгенович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред’явника вані іменні пред'явник
а
7
8
9
0
0
0

0

0

6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

АхметоваАйдарова Тетяна
Iгорiвна
Руцинський
Олександр
Володимирович
Шакуров Iван
Юрiйович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Симаненко Олена
Володимирiвна
Колеснiков
Костянтин
Борисович
Плесконос Дмитро
Анатолiйович
Рябоконь
Володимир
Васильович
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ФИРМА "ЮГ"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0,0002

8

0

0

0

13488368

Усього

8

0,0002

8

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт

Фiзична особа
Фiзична особа
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість
акцій
(шт.)
1 351 240
1 351 235
2 702 475

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
24,9987
24,9987
49,9974

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

1 351 240
1 351 235
2 702 475

0
0
0

0
0
0

Привілейовані на
пред'явник
а
0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
позачергові
X
15.01.2013
75,00811
Питання, якi вiдносяться до процедурних (органiзацiйних) питань при проведеннi
загальних зборiв акцiонерiв, та якi розглядаються перед питаннями порядку
денного, наступнi:
1.
Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв.
2.
Про затвердження черговостi розгляду питань порядку денного.
Порядок денний (перелiк питань, якi були запропонованi до розгляду та
голосування загальними зборами акцiонерiв):
1.
Про припинення повноважень Генеральним директором.
2.
Про призначення Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального
директора.
3.
Про внесення змiн до Акцiонерної угоди.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

Збори скликанi за iнiцiативою голови Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок
денний формувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Кожен акцiонер має право виступити при розглядi питань порядку
денного, поставити питання, висловити пропозицiї, заперечення, окремi думки.
На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться
до 10 (десять) хвилин.
На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного
вiдводиться до 10 (десять) хвилин.
На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 10 (десять)
хвилин.
Виступаючим, що приймають участь в обговореннi питань порядку
денного надається до 10 (десять) хвилин.
Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв здiйснюється у порядку
черговостi їх надходження до Голови зборiв.
Якщо пропозицiя, що виставлена на голосування, буде вiдхилена
акцiонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговостi
пропозицiя.
Пропозицiї акцiонерiв чи бажання прийняти участь у виступах надаються
через Секретаря зборiв.
Збори проводяться протягом не бiльше 2 (двох) годин.
Технiчна запис засiдання не ведеться.
Перерви не оголошуються.
Голосування проводиться шляхом простого вiдкритого голосування через
пiдняття карток, виданих пiд час реєстрацiї.
Рiшення з питань, винесених для голосування, приймається бiльш як ? голосiв
акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєстрували свою участь у цих зборах"
З другого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Черговiсть розгляду питань порядку денного не змiнювати
З першого питання порядку денного прийняли рiшення:
1. Задовольнити заяву Генерального директора АТ "ВО "КОНТI" Логвiнова Олега
Миколайовича про дострокове припинення ним повноважень Генерального

директора за згодою сторiн за наступних умов:
1.1.
Дане рiшення набуде чинностi з дати, що передує датi призначення
нового Генерального директора, при цьому: Доручити Наглядовiй ради провести
пошук кандидатiв на зайняття посади Генерального директора; Зобов'язати
Наглядову раду скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв з питання про
призначення нової особи на посаду Генерального директора, у тому числi
погодити, що скликання може бути здiйснено в строки з урахуванням
необхiдностi дотримання iнтересiв акцiонерного товариства, тобто за приписами
п.5 ст.47 Закону України "Про акцiонернi товариства"; Зобов'язати Генерального
директора Логвiнова Олега Миколайовича передати справи новому обраному
Генеральному директору; В день звiльнення Генерального директора Логвiнова
Олега Миколайовича з посади Генерального директора за згодою сторiн розiрвати
контракт (особливу форму трудового договору), укладеного 06.09.2010 року iз
Логвiновим Олегом Миколайовичем як з Генеральним директором, за згодою
сторiн на пiдставi пп.8.5.1 п. 8.5. вказаного контракту та цього рiшення; Доручити
Головi Наглядової ради, Курiлко С.Є., пiдписати угоду про розiрвання трудового
контракту.
1.2.
Визначити, що рiшення про дострокове припинення Логвiновим Олегом
Миколайовичем повноважень Генерального директора за згодою сторiн буде
чинним, якщо призначення нового Генерального директора вiдбудеться в строк
до закiнчення повноважень Генерального директора Логвiнова Олега
Миколайовича за строком дiї контракту (особливої форми трудового договору),
укладеного 06.09.2010 року з ним як з Генеральним директором, на пiдставi
п.10.6. вказаного контракту, тобто до 09.09.2013 року, якщо iнша (бiльш рання)
дата не буде визначена iншим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв iншого дати
скликання.
2.
Наглядовiй радi прийняти до уваги, що повноваження Генерального
директора закiнчуються за строком дiї контракту 09.09.2013 року, таким чином у
випадку невиконання п.1. даного рiшення, та з урахуванням строкiв, необхiдних
для органiзацiйних дiй зi змiни Генерального директора, зобов'язати Наглядову
раду скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв для призначення нового
Генерального директора з датою проведення таких зборiв не пiзнiше 31.07.2013
року
З другого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Враховуючи iнтереси Товариства, не призначати Тимчасово виконуючого
обов'язки Генерального директора.
2.З урахуванням рiшення, що було прийнято за питанням першим порядку
денного цих зборiв, визначити, що Логвiнов Олег Миколайович продовжує
виконувати повноваження Генерального директора
З третього питання порядку денного прийняли рiшення:
1. Затвердити змiни до Акцiонерної угоди ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТI", що була затверджена
Загальними зборами акцiонерiв з датою проведення 11.03.2011 року (протокол №
29, складений 18.03.2011 року).
2.
Вирiшити, що змiни до Акцiонерної угоди носять виключно
конфiденцiйний характер.
3.
Вирiшити, що змiни до Акцiонерної угоди не можуть бути переданi третiм
особам за приписами статей 31, 32 Конституцiї України.
4.
Один примiрник змiн до Акцiонерної угоди передати Наглядовiй радi
Товариства.
5.
Наглядова рада має право передати копiю змiн до Акцiонерної угоди
Генеральному директору, Логвiнову О.М., або повiдомити його про суть таких
змiн.
Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

06.03.2013
75,00811
Питання, якi вiдносяться до процедурних (органiзацiйних) питань при проведеннi
загальних зборiв акцiонерiв, та якi розглядаються перед питаннями порядку
денного, наступнi:
1. Про затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
2. Про затвердження черговостi розгляду питань порядку денного.
Порядок денний (перелiк питань, якi запропонованi до розгляду та голосування
загальними зборами акцiонерiв):
1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту
Виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї:
1.1. Розгляд звiту та висновку Наглядової Ради за пiдсумками роботи за 2012 рiк
1.2. Розгляд звiту та висновку Ревiзора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2012 рiк
1.3. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2012 рiк
1.4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту
Виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї
2. Затвердження рiчного звiту (рiчних результатiв дiяльностi) Товариства за
наслiдками 2012 року.
3. Розподiл прибутку (збитку) Товариства.
4. Про затвердження стратегiї дiяльностi Товариства.
5. Розгляд питання про переобрання Генерального директора чи продовження
повноважень Генерального директора на новий строк. Визначення умов роботи
Генерального директора, у тому числi укладання контракту.
6. Розгляд питання про визначення строкiв повноважень члена Наглядової ради
Плесконоса Д.А. Про перегляд форми та умов контракту, укладеного з ним.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок
денний формувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Кожен акцiонер має право виступити при розглядi питань порядку
денного, поставити питання, висловити пропозицiї, заперечення, окремi думки
На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться
до 30 (тридцять) хвилин
На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного
вiдводиться до 30 (тридцять) хвилин
На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 30 (тридцять)
хвилин
Виступаючим, що приймають участь в обговореннi питань порядку
денного, надається до 20 (двадцять) хвилин
Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв здiйснюється у порядку
черговостi їх надходження до Голови зборiв.
Якщо пропозицiя, що виставлена на голосування, буде вiдхилена
акцiонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговостi
пропозицiя.
Пропозицiї акцiонерiв чи бажання прийняти участь у виступах надаються
через Секретаря зборiв.
Технiчний запис засiдання не ведеться.
В ходi проведення цих зборiв можуть оголошуватися перерви. Кiлькiсть
перерв не може перевищувати трьох.
Час проведення зборiв в межах вiдведених законом кiлькостi перерв (не

бiльше 3 перерв) не регламентується.
Голосування проводиться шляхом простого вiдкритого голосування через
пiдняття карток, виданих пiд час реєстрацiї.
Рiшення з питань, винесених для голосування, приймається бiльш як ?
голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєстрували свою участь у цих зборах.
Датою прийняття рiшень акцiонерами з питань порядку денного цих
зборiв визначити дату складання протоколу про пiдсумки голосування як єдиного
документу за рiшеннями всiх питань порядку денного.
Визначити, що протокол про пiдсумки голосування має бути складений
протягом одного робочого дня пiсля проведення пiдрахунку голосiв за всiма
питаннями порядку денного цих зборiв.
З другого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Черговiсть розгляду питань порядку денного не змiнювати
З першого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Затвердити Звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
2.
Затвердити Звiт та висновок Ревiзора за 2012 рiк.
3.
Затвердити Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську
дiяльнiсть у 2012 роцi.
4.
Визнати результати роботи Наглядової ради у 2012 роцi та за наслiдками
2012 року ефективними та такими, що вiдповiдають iнтересам акцiонерiв.
Запропонувати Наглядовiй радi розглянути консолiдовану фiнансову звiтнiсть за
2012 рiк разом зi звiтом аудиторської компанiї ТОВ Аудиторська фiрма
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" з метою складання повторного висновку
Наглядової ради з урахування незалежної оцiнки за наслiдками 2012 року.
5.
Визнати результати роботи Ревiзора у 2012 роцi та за наслiдками 2012
року ефективними та такими, що вiдповiдають iнтересам акцiонерiв.
6.
Визнати результати одноособового Виконавчого органу - Генерального
директора у 2012 роцi ефективними та такими, що вiдповiдає iнтересам
акцiонерiв та Товариства. Запропонувати Генеральному директору надати
Наглядовiй радi консолiдовану фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк зi звiтом
аудиторської компанiї ТОВ Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
з метою складання думки Наглядової ради з урахування незалежної оцiнки за
наслiдками 2012 року.
З другого питання порядку денного прийняли рiшення:
1. Затвердити баланс на 31.12.2012 р. (за 2012 рiк).
2.
Затвердити звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк.
3.
Затвердити звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк.
4.
Затвердити звiт про власний капiтал за 2012 рiк.
5.
Затвердити примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
6.
Забезпечити оприлюднення, публiкацiю та подання до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
З третього питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Отриманий за результатами 2012 року прибуток в розмiрi 268 343 000,00
(двiстi шiстдесят вiсiм мiльйонiв триста сорок три тисячi) гривень розподiлити
мiж акцiонерами шляхом нарахування та виплати дивiдендiв.
2.
Переглянути ранiше прийняте рiшення щодо нерозподiленого прибутку,
прийняте Загальними зборами акцiонерiв на рiчних зборах в 2012 роцi (протокол
№ 31 скликання 19.03.2012 року, складений 28.03.2012 року). Частину суми
нерозподiленого прибутку, що накопичився за рядком 350 балансу Товариства на
31.12.2012 року за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2009-2010 роках, вважати такою, що може бути частково додатково розподiлена
мiж акцiонерами у формi дивiдендiв. Розподiлити мiж акцiонерами шляхом
нарахування та виплати дивiдендiв частину суми нерозподiленого прибутку в

розмiрi 314 187 028,24 (триста чотирнадцять мiльйонiв сто вiсiмдесят сiм тисяч
двадцять вiсiм гривень 24 копiйки) гривень.
3.
З урахуванням вищенаведеного, затвердити загальну суму прибутку в
розмiрi 582 530 028,24 (п'ятсот вiсiмдесят два мiльйони п'ятсот тридцять тисяч
двадцять вiсiм гривень 24 копiйки) гривень та розподiлити її мiж акцiонерами
шляхом нарахування та виплати дивiдендiв з розрахунку на одну належну
кожному акцiонеру акцiю певного типу та класу.
4.
Прийняти до уваги норми законодавства, а саме:
o
з огляду на розмiщення Товариством акцiй одного типу та класу (простi
iменнi), на 1 акцiю нараховується однаковий розмiр дивiдендiв;
o
Товариство виплачує дивiденди виключно грошовими коштами;
o
виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється на пiдставi рiшення
цих Загальних зборiв акцiонерiв у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня
прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Дата прийняття
рiшення - вважається дата складання протоколу;
o
у разi вiдчуження акцiонером належних йому акцiй пiсля дати складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати виплати
дивiдендiв, право на отримання дивiдендiв залишається в особи, зазначеної у
такому перелiку.
5.
Для виплати дивiдендiв зобов'язати Наглядову раду встановити дату
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати. Зауважити, що дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв за простими акцiями, не може передувати датi прийняття
рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв про виплату дивiдендiв. Перелiк
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складається в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України.
6.
При прийнятi рiшення Наглядовою радою врахувати таке: якщо iнше не
буде встановлено дiючим законодавством ( в перiод виплати дивiдендiв), то:
o
дивiденди акцiонерам - юридичним особам виплачуються шляхом
перерахування на їх поточний рахунок. Для цього Товариство надсилає
письмовий запит акцiонерам - юридичним особам. Витрати з банкiвського
переказу несе Товариство;
o
дивiденди акцiонерам - фiзичним особам можуть бути виплаченi рiзними
способами: наприклад через касу Товариства, бути перерахованими на їх особистi
банкiвськi рахунки або бути переведеними поштовим переказом. Для цього
Товариство надсилає письмовий запит акцiонерам - фiзичним особам. При цьому,
такий спосiб (касовий або банкiвський або поштовий) перерахування дивiдендiв,
у разi, якщо немає письмових заяв вiд акцiонера (-iв), визначає Виконавчий орган.
Витрати з поштового переказу дивiдендiв несе акцiонер. Витрати з банкiвського
переказу несе Товариство.
o
якщо акцiонер за будь-яких причин не отримав нарахованi йому дивiденди
у встановлений строк та/або якщо акцiонер з будь-яких причин не сповiстив
Товариство про свої реквiзити (поштовi, банкiвськi, особистi персональнi данi) та
їх змiну, то нарахованi, але не отриманi акцiонером суми дивiдендiв передаються
на депозит нотарiусу або утримуються (облiковуються) на вiдповiдному
бухгалтерському рахунку. Таке рiшення приймає Виконавчий орган.
7.
Уповноважити Генерального директора забезпечити в порядку,
встановленому Статутом, повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.
З четвертого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Затвердити до виконання план на 2013 рiк.
2.
Затвердити рiшення Наглядової ради щодо напрямкiв розвитку
Товариства.
3.
Затвердити стратегiю розвитку товариства на 2013-2017 рiк.
4.
Делегувати Наглядовiй радi повноваження iз затвердження напрямкiв

реалiзацiї прийнятої стратегiї.
З п'ятого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
З урахуванням ранiше прийнятого рiшення Загальними зборами
акцiонерiв рiшення з датою проведення 15.01.2013 року (протокол №34,
складений 15.01.2013 року), приймаючи до уваги наявнiсть кандидатури на
посаду Генерального директора, а саме: нерезидент України - резидент Росiйської
Федерацiї Родiонов Андрiй Володимирович:
1.1.
Затвердити кандидатуру Родiонова Андрiя Володимировича на посаду
Генерального директора Товариства.
1.2.
Визначити, що це рiшення (щодо змiни Генерального директора) та
повноваження Родiонова Андрiя Володимировича в якостi Генерального
директора Товариства набувають чинностi за умови отримання дозволу на
працевлаштування Родiонова Андрiя Володимировича у вiдповiдностi до чинного
законодавства України.
1.3.
З урахуванням строку, на який видається вказаний дозвiл на
працевлаштування, визначити, що термiн повноважень Генерального директора
Родiонова Андрiя Володимировича буде складати перiод до одного року, тобто
перiод, на який виданий дозвiл на працевлаштування.
1.4.
Затвердити проект трудового контракту iз Генеральним директором
Родiоновим Андрiєм Володимировичем для подання його в центр зайнятостi та
наступного його пiдписання у разi отримання дозволу. Визначити, що для
необмеженого кола осiб, за виключенням випадкiв, визначених законодавством,
умови роботи Родiонова Андрiя Володимировича мiстять конфiденцiйну
iнформацiю, а отже, проект трудового контракту не додається до протоколу цих
загальних зборiв акцiонерiв.
1.5.
Уповноважити Наглядову раду затверджувати змiни та доповнення до
затвердженого проекту трудового контракту, у тому числi шляхом їх внесення до
основного трудового контракту як єдиного документу.
1.6.
Уповноважити (незалежно один вiд одного за наявностi присутностi в
дату вчинення дiї ) або Голову Наглядової ради - члена Наглядової ради Курiлка
Сергiя Євгеновича або Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової
ради Шакурова Iвана Юрiйовича пiдписати проект трудового контракту iз
Родiоновим Андрiєм Володимировичем для подання до Центру зайнятостi на
отримання дозволу на працевлаштування та у разi отримання дозволу на
працевлаштування Родiонова Андрiя Володимировича пiдписати з ним трудовий
контракт.
1.7.
У разi отримання Товариством дозволу на працевлаштування Родiонова
Андрiя Володимировича, визначити, що набуде чинностi рiшення про
переобрання Генерального директора шляхом припинення повноважень
Логвiнова Олега Миколайовича та призначення Родiонова Андрiя
Володимировича на посаду Генерального директора
1.8.
Визначити, що у разi отримання дозволу на працевлаштування Родiонова
Андрiя Володимировича, повноваження дiючого Генерального директора
Логвiнова Олега Миколайовича припиняться за згодою сторiн в день, що передує
датi призначення нового Генерального директора. Уповноважити (незалежно
один вiд одного за наявностi присутностi в дату вчинення дiї ) або Голову
Наглядової ради - члена Наглядової ради Курiлка Сергiя Євгеновича або
Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової ради Шакурова Iвана
Юрiйовича в день звiльнення
Генерального директора Логвiнова Олега
Миколайовича з посади Генерального директора за згодою сторiн розiрвати
контракт (особливу форму трудового договору), укладеного 06.09.2010 року iз
Логвiновим Олегом Миколайовичем як з Генеральним директором, за згодою
сторiн на пiдставi пп.8.5.1 п. 8.5. вказаного контракту та цього рiшення.
1.9.
Прийняти до уваги, що у разi вiдмови центру зайнятостi у видачi дозволу
на працевлаштування Родiонова Андрiя Володимировича, повноваження дiючого

Генерального директора залишаються чинними до дати прийняття iншого
рiшення Загальними зборами акцiонерiв.
2.
Уповноважити Наглядову раду забезпечити належну органiзацiю процесу
переобрання Генерального директора з наданням Наглядовiй радi повноважень
щодо призначення вiдповiдальних осiб.
3.
Наглядовiй радi прийняти до уваги, що у разi вiдмови центру зайнятостi у
видачi
дозволу на працевлаштування Родiонова Андрiя Володимировича,
Наглядова рада зобов'язана скликати позачерговi Загальнi збори акцiонерiв для
призначення нового Генерального директора з питань про переобрання
Генерального директора чи продовження повноважень Генерального директора
на новий строк, а також питання про визначення умов роботи Генерального
директора, у тому числi укладання контракту, з датою проведення таких зборiв не
пiзнiше 31.07.2013 року.
4.
З урахуванням вищевикладеного, визначити, що з метою розкриття
особливої iнформацiї в порядку, визначеному дiючим законодавством, а саме: в
повiдомленнi про змiну складу посадових осiб розмiстити додаткову iнформацiю
разом iз повiдомленням про рiшення щодо члена Наглядової ради, в частинi
прийняття рiшення про змiну Генерального директора, та зазначити, що датою
вчинення дiї буде дата прийняття рiшення, яке набуде чинностi за умови
отримання дозволу на працевлаштування нерезидента України,тобто рiшення
прийнято пiд скасувальною умовою. Прийняти до уваги, що до моменту
отримання дозволу на працевлаштування Родiонова Андрiя Володимировича та,
як наслiдок, до моменту отримання вiд нього заяви про згоду на розкриття
персональної iнформацiї, його персональна iнформацiя та iнформацiя про нього в
складi особливої iнформацiї, що належить до повiдомлення необмеженому колу
осiб, не публiкується. Згодом, в залежностi вiд факту отримання чи не отримання
дозволу на працевлаштування, забезпечити додатково розкриття особливої
iнформацiї iз посиланням на ранiше розмiщену особливу iнформацiю.
З шостого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
З урахуванням ефективної роботи обраного члена Наглядової ради
Плесконоса Дмитра Анатолiйовича, продовжити термiн його повноважень.
2.
Встановити, що термiн повноважень члена Наглядової ради Плесконоса
Дмитра Анатолiйовича складає перiод з 04.08.2012 року до 16.07.2014 року
(включно цю дату).
3.
Запропонувати Плесконосу Дмитру Анатолiйовичу обрати вид контракту,
що може бути укладений з членом Наглядової ради: цивiльно-правовий контракт
або трудовий контракт як особлива форма трудового договору (строковий
трудовий договiр для члена Наглядової ради Товариства).
4.
Затвердити проекти (форми) контракту як особливої форми трудового
договору: строкового трудового договору для члена Наглядової ради Товариства,
що укладається з Плесконосом Д.А. та цивiльно-правового договору iз членом
Наглядової ради разом iз кошторисом витрат для оплати роботи члена Наглядової
ради Плесконоса Дмитра Анатолiйовича. Визначити, що для необмеженого кола
осiб, за виключенням випадкiв, визначених законодавством, умови роботи
Плесконоса Дмитра Анатолiйовича (до моменту його остаточного вибору виду
контракту) мiстять конфiденцiйну iнформацiю, а отже, проекти вказаних
контрактiв не додаються до протоколу цих загальних зборiв акцiонерiв.
5.
Уповноважити Наглядову раду затверджувати змiни та доповнення до
затверджених проектiв: цивiльно-правовий контракт або трудовий контракт як
особлива форма трудового договору (строковий трудовий договiр для члена
Наглядової ради Товариства), у тому числi шляхом їх внесення до основного
трудового контракту як єдиного документу.
6.
Уповноважити (незалежно один вiд одного за наявностi присутностi в
дату вчинення дiї ) або Голову Наглядової ради - члена Наглядової ради Курiлка
Сергiя Євгеновича або Заступника Голови Наглядової ради - члена Наглядової

ради Шакурова Iвана Юрiйовича пiдписати обраний Плесконосом Дмитром
Анатолiйовичем вид контракту.
7.
Наглядовiй радi прийняти до уваги, що у разi обрання Плесконосом
Дмитром Анатолiйовичем для пiдписання трудового контракту:
7.1.
Наглядова рада має забезпечити належну органiзацiю процесу подання до
Центру зайнятостi документiв на отримання дозволу на працевлаштування
Плесконоса Дмитра Анатолiйовича.
7.2.
При цьому, Наглядовiй радi прийняти до уваги, що у разi вiдмови центру
зайнятостi у видачi
дозволу на працевлаштування Плесконоса Дмитра
Анатолiйовича, з ним має бути пiдписаний цивiльно-правовий контракт.
7.3.
Визначити, що у разi отримання дозволу на працевлаштування
Плесконоса Дмитра Анатолiйовича, в день пiдписання контракту як особливої
форми трудового договору: строкового трудового договору для члена Наглядової
ради Товариства, припиняється шляхом розiрвання ранiше укладений контракт iз
Плесконосом Д.А вiд 04.08.2012 року. Уповноважити (незалежно один вiд одного
за наявностi присутностi в дату вчинення дiї ) або Голову Наглядової ради - члена
Наглядової ради Курiлка Сергiя Євгеновича або Заступника Голови Наглядової
ради - члена Наглядової ради Шакурова Iвана Юрiйовича в день укладання
трудового контракту розiрвати контракт вiд 04.08.2012 року.
8.
Зауважити, що вiдсутнiсть пiдписаного контракту iз членом Наглядової
ради не є перешкодою для здiйсненнями членом Наглядової ради його
повноважень.
9.
Встановити перiод, протягом якого член Наглядової ради Плесконос
Дмитро Анатолiйович має право визначитись iз видом свого контракту, а саме до
04.08.2013 року. На перiод до прийняття Плесконосом Дмитром Анатолiйовичем
рiшення щодо обрання виду контракту, пiдписати додаткову угоду про
продовження строку дiї ранiше пiдписаного контракту до 04.08.2013 року, для
чого затвердити додаткову угоду до контракту вiд 04.08.2012 року, укладеного iз
Плесконосом Д.А. (додаток 1). Уповноважити (незалежно один вiд одного за
наявностi присутностi в дату вчинення дiї ) або Голову Наглядової ради - члена
Наглядової ради Курiлка Сергiя Євгеновича або Заступника Голови Наглядової
ради - члена Наглядової ради Шакурова Iвана Юрiйовича пiдписати вiд iменi
Товариства з Плесконосом Дмитром Анатолiйовичем додаткову угоду до
укладеного з ним контракту, про продовження термiну його повноважень.
10.
З урахуванням вищевикладеного, Генеральному директору, Логвiнову
О.М., забезпечити розкриття особливої iнформацiї в порядку, визначеному
дiючим законодавством, а саме: в повiдомленнi про змiну складу посадових осiб в
частинi продовження повноважень члена Наглядової ради, Плесконоса Дмитра
Анатолiйовича до 16.07.2014 року (включно цю дату).
позачергові
X
11.06.2013
99,99445
Питання, якi були вiднесенi до процедурних (органiзацiйних) питань при
проведеннi Загальних зборiв акцiонерiв, та якi мали бути розгляданi перед
питаннями порядку денного, наступнi:
1.
Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв.
2.
Про затвердження черговостi розгляду питань порядку денного.
Порядок денний (перелiк питань, якi були запропонованi до розгляду та
голосування загальними зборами акцiонерiв):
1.
Про внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження його в новiй
редакцiї i про визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї
Статуту Товариства.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

2.
Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв
Товариства, затвердження його в новiй редакцiї i про визначення особи,
уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Положення про Загальнi збори
акцiонерiв Товариства.
Збори скликанi за iнiцiативою акцiонерiв, що володiють 10% i бiльше вiдсоткiв
акцiй Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок
денний формувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
Кожен акцiонер має право виступити при розглядi питань порядку
денного, поставити питання, висловити пропозицiї, заперечення, окремi думки.
На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться
до 10 (десять) хвилин.
На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного
вiдводиться до 10 (десять) хвилин.
На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 10 (десять)
хвилин.
Виступаючим, що приймають участь в обговореннi питань порядку
денного надається до 10 (десять) хвилин.
Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв здiйснюється у порядку
черговостi їх надходження до Голови зборiв.
Якщо пропозицiя, що виставлена на голосування, буде вiдхилена
акцiонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговостi
пропозицiя.
Пропозицiї акцiонерiв чи бажання прийняти участь у виступах надаються
через Секретаря зборiв.
Збори проводяться протягом не бiльше 1 (однiєї) години.
Технiчна запис засiдання не ведеться.
Перерви не оголошуються.
Голосування проводиться шляхом простого вiдкритого голосування через
пiдняття карток, виданих пiд час реєстрацiї.
Рiшення з питань, винесених для голосування, приймається бiльш як ? голосiв
акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєстрували свою участь у цих зборах
З другого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Черговiсть розгляду питань порядку денного не змiнювати
З першого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Затвердити запропонованi змiни, що вносяться до Статуту, та затвердити
Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТI" в новiй редакцiї.
2.
Обрати уповноваженою особою акцiонерiв для пiдписання Статуту в
новiй редакцiї - Генерального директора Родiонова Андрiя Володимировича.
3.
Уповноважити
Генерального
директора
Родiонова
Андрiя
Володимировича пiдписати Статут в новiй редакцiї.
4.
Доручити Генеральному директору Родiонову Андрiю Володимировичу
пiдписати Статут в новiй редакцiї.
5.Доручити Генеральному директору Товариства Родiонову Андрiю
Володимировичу органiзувати та забезпечити проведення державної реєстрацiї
Статуту в новiй редакцiї шляхом видачi довiреностi обранiй ним особi,
забезпечення оформлення належних документiв
З другого питання порядку денного прийняли рiшення:

1.
Затвердити запропонованi змiни, що вносяться до Положення про Загальнi
збори акцiонерiв та затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КОНТI" в новiй редакцiї.
2.
Обрати уповноваженою особою акцiонерiв для пiдписання Положення
про Загальнi збори акцiонерiв в новiй редакцiї - Голову зборiв Курiлко Сергiя
Євгеновича.
3.
Уповноважити Голову зборiв Курiлко Сергiя Євгеновича пiдписати та
проставити затверджувальний пiдпис на Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КОНТI" в новiй редакцiї.
4.
Доручити Головi зборiв, Курiлко Сергiю Євгеновичу, пiдписати та
проставити затверджувальний пiдпис на Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КОНТI" в новiй редакцiї.
позачергові
X
12.08.2013
74,99584
Питання, яке вiднесене до процедурного (органiзацiйного) питання при
проведеннi Загальних зборiв акцiонерiв, та яке має бути розглянуто перед
питаннями порядку денного, наступне:
1.
Про затвердження регламенту роботи та черговостi розгляду питань
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Порядок денний (перелiк питань, якi запропонованi до розгляду та голосування
загальними зборами акцiонерiв).
1. Про прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, а саме,
стосовно наступних правочинiв (ПРИМIТКА: перелiк правочинiв є
конфiденцiйною iнформацiєю та наводиться узагальнено без деалiзацiї):
:.договорiв про передачу права власностi на промисловi зразки за патентами
України; на кориснi моделi за патентами України; на знаки для товарiв i послуг;
про передачу прав на отримання свiдоцтв на знаки для товарiв i послуг на стадiї
заявок (визначення вартостi або граничної вартостi, умов та порядку оплати,
iнших умов щодо критерiїв значного правочину)
2. Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством.
3. Про схвалення укладених правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу Товариства (Генерального
директора)
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок
денний формувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
Кожен акцiонер має право виступити при розглядi питання порядку
денного, поставити питання, висловити пропозицiї, заперечення, окремi думки.
На доповiдi виступаючих з питання порядку денного вiдводиться до 10
(десять) хвилин.
На вiдповiдi на запитання при обговореннi питання порядку денного
вiдводиться до 10 (десять) хвилин.
На обговорення питання порядку денного вiдводиться до 10 (десять)
хвилин.

Виступаючим, що приймають участь в обговореннi питання порядку
денного надається до 10 (десять) хвилин.
Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв здiйснюється у порядку
черговостi їх надходження до Голови зборiв.
Якщо пропозицiя, що виставлена на голосування, буде вiдхилена
акцiонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговостi
пропозицiя.
Пропозицiї акцiонерiв чи бажання прийняти участь у виступах надаються
через Секретаря зборiв.
Збори проводяться протягом не бiльше 2 (двох) годин.
Технiчна запис засiдання не ведеться.
Перерви не оголошуються.
Голосування проводиться шляхом простого вiдкритого голосування через
пiдняття карток, виданих пiд час реєстрацiї.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна,
робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але
менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй; рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого
правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50 (п'ятдесят)
вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi.
Вiдповiдно приписам ч.3 ст.98 Цивiльного кодексу України, учасник
товариства не має права голосу при вирiшеннi загальними зборами товариства
питань щодо вчинення з ним правочину, тому в голосуваннi при прийняттi
рiшення про вчинення правочину не приймають участi акцiонери, якi також є
сторонами таких правочинiв.
Черговiсть питань порядку денного не змiнювати.
З першого питання порядку денного прийняли рiшення (ПРИМIТКА: перелiк
правочинiв є конфiденцiйною iнформацiєю та наводиться узагальнено без
деалiзацiї):
1.
Вважати одним правочином наступнi договори: про передачу права
власностi на промисловi зразки за патентами України, про передачу права
власностi на кориснi моделi за патентами України, про передачу права власностi
на знаки для товарiв i послуг, про передачу права власностi на знаки для товарiв i
послуг за свiдоцтвами України, про передачу права власностi на промисловi
зразки за патентами України, про передачу права власностi на кориснi моделi за
патентами України, про передачу права власностi на знаки для товарiв i послуг,
про передачу права власностi на знаки для товарiв i послуг, про передачу права
власностi на знаки для товарiв i послуг за свiдоцтвами України.
2.
Затвердити сукупну граничну вартiсть вищевказаного правочину.
3-12.Визначити вартiсть зазначених договорiв у про передачу права власностi на
промисловi зразки за патентами України.
13. Затвердити наступнi умови та порядок оплати вартостi для зазначення їх у всiх
вищевказаних договорах: безготiвковий розрахунок у гривнях (як форму оплати),
можливiсть розстрочення оплати протягом 12 мiсяцiв iз правом дострокової
оплати (до закiнчення встановленого кiнцевого термiну) (як порядок оплати),
можливiсть здiйснення платежiв рiвновеликими сумами та авансовими платежами
у формi попередньої оплати (як умови оплати); можливiсть зарахування сум (не
бiльш як 10% вiд загальної вартостi) шляхом залiку взаємних зустрiчних
однорiдних грошових вимог (як спосiб оплати). Формулювання вказаних умов
залишити на розсуд Генерального директора.

З другого питання порядку денного прийняли рiшення (ПРИМIТКА: умови
правочину є конфiденцiйною iнформацiєю та наводиться узагальнено без
деалiзацiї):
1.
Ухвалити шляхом попереднього погодження (попередньо схвалити)
укладання Товариством значних правочинiв, що можуть бути вчиненi протягом
календарного року з дати прийняття цього рiшення (до 12.08.2014 року) , щодо
вiдчуження основних засобiв:.
2.
Ухвалити шляхом попереднього погодження (попередньо схвалити)
укладання Товариством значних правочинiв, що можуть бути вчиненi протягом
календарного року з дати прийняття цього рiшення (до 12.08.2014 року), щодо
придбання основних засобiв ...
3.
Для правочинiв, що будуть укладатися з метою придбання Товариством
основних засобiв, iз контрагентами, що не є пов'язаними особами, врахувати та
погодити, що розрахунок вартостi буде проведений iз виваженим дотриманням
пропозицiй та проведенням тендерних процедур. Вчинення правочинiв проводити
за ринковою вартiстю, а для асоцiйований осiб також iз дотриманням порядку
трансфертного цiноутворення. Делегувати Наглядовiй радi повноваження щодо
затвердження остаточної вартостi таких правочинiв.
З третього питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Затвердити наступнi правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
що були вчиненi Товариством, та рiшення про укладання яких було прийнято
Наглядовою радою, а саме (ПРИМIТКА: перелiк правочинiв є конфiденцiйною
iнформацiєю): №
Реквiзити правочину Предмет правочину Товариство
як сторона правочину Iнша сторона (iншi сторони) правочину
Вартiсть
одиницi товару або послуг, якщо вона передбачена правочином
Загальна
сума правочину щодо придбання, вiдчуження або можливостi вiдчуження майна,
виконання робiт, надання або отримання послуг
Особа, яка має (мала)
заiнтересованiсть у вчиненнi такого правочину, та яка приймала участь при
прийняттi рiшення щодо вчинення такого правочину або вчиняла його.
3.
Визнати вищевказанi правочини такими, що вiдповiдають iнтересам
Товариства та акцiонерiв Товариства.
позачергові
X
10.10.2013
74,99584
Питання, яке вiднесене до процедурного (органiзацiйного) питання при
проведеннi Загальних зборiв акцiонерiв, та яке має бути розглянуто перед
питаннями порядку денного, наступне:
Про затвердження регламенту роботи та черговостi розгляду питань позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв
Порядок денний (перелiк питань, якi запропонованi до розгляду та голосування
загальними зборами акцiонерiв):
1.
Повiдомлення про передачу випуску цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування до ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за рiшенням
НКЦБФР № 1188 вiд 09.07.2013 р.
2.
Про збiльшення кiлькiсного складу Наглядової ради. Про змiну порядку
обрання членiв Наглядової ради.
3.
Про внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту у новiй редакцiї
4.
Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду та затвердження
Положення про Наглядову ради в новiй редакцiї
5.
Про обрання в iснуючий (дiючий) склад Наглядової ради нового члена
Наглядової ради. Про встановлення строку повноважень нового члена Наглядової

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

ради.
6.
Про визначення умов роботи нового члена Наглядової ради. Про
затвердження форми та умов контракту з новим членом Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок
денний формувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: Наглядова рада
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого процедурного (органiзацiйного) питання прийняли рiшення:
Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
Кожен акцiонер має право виступити при розглядi питання порядку
денного, поставити питання, висловити пропозицiї, заперечення, окремi думки.
На доповiдi виступаючих з питання порядку денного вiдводиться до 10
(десять) хвилин.
На вiдповiдi на запитання при обговореннi питання порядку денного
вiдводиться до 10 (десять) хвилин.
На обговорення питання порядку денного вiдводиться до 10 (десять)
хвилин.
Виступаючим, що приймають участь в обговореннi питання порядку
денного надається до 10 (десять) хвилин.
Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв здiйснюється у порядку
черговостi їх надходження до Голови зборiв.
Якщо пропозицiя, що виставлена на голосування, буде вiдхилена
акцiонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговостi
пропозицiя.
Пропозицiї акцiонерiв чи бажання прийняти участь у виступах надаються
через Секретаря зборiв.
Збори проводяться протягом не бiльше 2 (двох) годин.
Технiчна запис засiдання не ведеться.
Перерви не оголошуються.
Голосування проводиться шляхом простого вiдкритого голосування через
пiдняття карток, виданих пiд час реєстрацiї.
Рiшення з питань, винесених для голосування, приймається бiльш як ?
голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєстрували свою участь у цих зборах
Черговiсть питань порядку денного не змiнювати
З першого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Прийняти до уваги повiдомлення Генерального директора Товариства,
Родiонова А.В., про передачу випуску цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування вiд ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" до ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України", що вiдбулось на виконання вимог рiшення
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1188 вiд 09.07.2013
року.
З другого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Збiльшити кiлькiсний склад членiв Наглядової ради на 2 особи.
2.
Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi до дев'яти осiб
(членiв) включно.
З третього питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Затвердити запропонованi змiни, що вносяться до Статуту, та затвердити
Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТI" в новiй редакцiї.
2.
Обрати уповноваженою особою акцiонерiв для пiдписання Статуту в
новiй редакцiї - Генерального директора Родiонова Андрiя Володимировича.

3.
Уповноважити
Генерального
директора
Родiонова
Андрiя
Володимировича пiдписати Статут в новiй редакцiї.
4.
Доручити Генеральному директору Родiонову Андрiю Володимировичу
пiдписати Статут в новiй редакцiї.
Доручити
Генеральному
директору
Товариства
Родiонову
Андрiю
Володимировичу органiзувати та забезпечити проведення державної реєстрацiї
Статуту в новiй редакцiї шляхом видачi довiреностi обранiй ним особi,
забезпечення оформлення належних документiв.
З четвертого питання порядку денного прийняли рiшення:
1. Затвердити запропонованi змiни, що вносяться до Положення про Наглядову
раду та затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТI" в новiй
редакцiї.
2.
Обрати уповноваженою особою акцiонерiв для пiдписання Положення
про Наглядову раду в новiй редакцiї - Голову зборiв Курiлко Сергiя Євгеновича.
3.
Уповноважити Голову зборiв Курiлко Сергiя Євгеновича пiдписати та
проставити затверджувальний пiдпис на Положеннi про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КОНТI" в новiй редакцiї.
4.
Доручити Головi зборiв, Курiлко Сергiю Євгеновичу, пiдписати та
проставити затверджувальний пiдпис на Положеннi про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КОНТI" в новiй редакцiї.
З п'ятого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Враховуючи, що:
"
згiдно з нормами Статуту Товариства, нова редакцiя якого затверджена
рiшенням цих Загальних зборiв акцiонерiв з датою проведення 10.10.2013 року та
нормами Положення про Наглядову раду, нова редакцiя якого затверджена
рiшенням цих Загальних зборiв акцiонерiв з датою проведення 10.10.2013 року,
максимальний кiлькiсний склад Наглядової ради може складати до 9 (дев'яти) осiб
включно,
"
дiюча Наглядова рада на дату скликання цих зборiв становить 7 (сiм) осiб
у складi членiв: Ахметової-Айдарової Тетяни Iгорiвни, Колеснiкова Костянтина
Борисовича, Курiлко Сергiя Євгеновича, Плесконоса Дмитра Анатолiйовича,
Руцинського Олександра Володимировича, Симаненко Олени Володимирiвни,
Шакурова Iвана Юрiйовича,
"
вiдповiдно до приписiв чинного законодавства (ст.53 Закону України "Про
акцiонернi товариства") можливо обрання членiв Наглядової ради додатково до
iснуючого складу,
прийняти рiшення про утворення Наглядової ради у складi 8 (восьми) осiб.
2.
Обрати додатково до дiючого на дату скликання цих зборiв складу
Наглядової ради фiзичну особу Рябоконя Володимира Васильовича.
3.
Встановити, що термiн повноважень нового члена Наглядової ради
складає перiод з дати початку повноважень (з "11" жовтня 2013 року) до
10.10.2014 року (включно цю дату).
4.
З урахуванням вище прийнятого Наглядова рада з "11" жовтня 2013 року
працює у складi:
"
члена Наглядової ради - Ахметову-Айдарову Тетяну Iгорiвну
"
члена Наглядової ради - Колеснiкова Костянтина Борисовича
"
члена Наглядової ради - Курiлко Сергiя Євгеновича
"
члена Наглядової ради - Плесконоса Дмитра Анатолiйовича
"
члена Наглядової ради - Рябоконя Володимира Васильовича
"
члена Наглядової ради - Руцинського Олександра Володимировича
"
члена Наглядової ради - Симаненко Олену Володимирiвну
"
члена Наглядової ради - Шакурова Iвана Юрiйовича

Делегувати Наглядовiй радi, у разi потреби, обрати Голову Наглядової ради.
З шостого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.
Встановити, що для члена Наглядової ради Рябоконя Володимира
Васильовича встановлюються iндивiдуальнi умови роботи, а саме - на платних
умовах.
2.
Затвердити форму контракту, що укладається з членом Наглядової ради,
Рябоконем Володимиром Васильовичем.
3.
Затвердити кошторис витрат для оплати роботи члена Наглядової ради
Рябоконя Володимира Васильовича.
4.
Обрати уповноваженою особою для пiдписання вiд iменi Товариства
контракту iз членом Наглядової ради Рябоконем Володимиром Васильовичем
дiючого Голову Наглядової ради, Курiлко Сергiя Євгеновича.
5.
Уповноважити дiючого Голову Наглядової ради, Курiлко Сергiя
Євгеновича, пiдписати з Рябоконем Володимиром Васильовичем контракт вiд
iменi Товариства.
6.
Зауважити, що вiдсутнiсть пiдписаного контракту iз членом Наглядової
ради не є перешкодою для здiйсненнями членом Наглядової ради його
повноважень.
позачергові
X
16.12.2013
74,99584
Питання, якi вiдносяться до процедурних (органiзацiйних) питань при проведеннi
загальних зборiв акцiонерiв, та якi розглядаються перед питаннями порядку
денного, наступнi:
1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв
2. Про затвердження черговостi розгляду питань порядку денного.
Порядок денний (перелiк питань, якi запропонованi до розгляду та голосування
загальними зборами акцiонерiв):
1. Про визначення умов роботи членiв Наглядової ради. Про перегляд умов
контракту iз членом Наглядової ради.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок
денний формувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв (у разi проведення
позачергових зборiв): Голова Наглядової ради
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому процедурному (органiзацiйному) питанню "Про затвердження
регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв":
Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
Кожен акцiонер має право виступити при розглядi питання порядку
денного, поставити питання, висловити пропозицiї, заперечення, окремi думки.
На доповiдi виступаючих з питання порядку денного вiдводиться до 10
(десять) хвилин.
На вiдповiдi на запитання при обговореннi питання порядку денного
вiдводиться до 10 (десять) хвилин.
На обговорення питання порядку денного вiдводиться до 10 (десять)
хвилин.
Виступаючим, що беруть участь в обговореннi питання порядку денного,
надається до 10 (десять) хвилин.
Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв здiйснюється у порядку

черговостi їх надходження до Голови зборiв.
Якщо пропозицiя, що виставлена на голосування, буде вiдхилена
акцiонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговостi
пропозицiя.
Пропозицiї акцiонерiв чи бажання прийняти участь у виступах надаються
через Секретаря зборiв.
Збори проводяться протягом не бiльше 1 (однiєї) години.
Технiчний запис засiдання не ведеться.
Перерви не оголошуються.
Голосування проводиться шляхом простого вiдкритого голосування через
пiдняття карток, виданих пiд час реєстрацiї.
Рiшення з питань, винесених для голосування, приймається бiльш як ?
голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєстрували свою участь у цих зборах.
По другому процедурному (органiзацiйному) питанню "Про затвердження
черговостi розгляду питань порядку денного:
Враховуючи єдине питання порядку денного, черговiсть питань порядку денного
не змiнюється.
З першого питання порядку денного прийняли рiшення:
1.Затвердити додаткову угоду до контракту, що укладено з членом Наглядової
ради - Плесконосом Дмитром Анатолiйовичем.
2. Обрати уповноваженою особою для пiдписання вiд iменi Товариства
додаткової угоди до контракту iз членом Наглядової ради Плесконосом Дмитром
Анатолiйовичем - дiючого Голову Наглядової ради Курiлко Сергiя Євгеновича.
3.Уповноважити дiючого Голову Наглядової ради Курiлко Сергiя Євгеновича
пiдписати з Плесконосом Дмитром Анатолiйовичем додаткову угоду до
контракту вiд iменi Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
01.06.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
295/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000141683 Акція проста Бездокумент
10
5 405 237
54 052 370
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета випуску - поповнення обiгових коштiв.
Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Акцiї розмiщувались тiльки серед акцiонерiв
емiтента. Попереднi випуски акцiй за свiдоцтвами про реєстрацiю випуску акцiй : № 292/05/1/98 вiд 28 вересня 1998 року та 42/05/1/01 вiд 26
березня 2001 року , № 13/1/07 вiд 12.01.2007 року (дата видачi 17.04.2007р.), № 109/1/08 вiд 31 березня 2008 року (дата видачi 14 серпня 2008
року) втратиличиннiсть. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №295/1/10 вiд 01 червня 2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй, вважається таким, що втратило чиннiсть.
Iнших акцiй (iменних, на пред'явника, привелiйованих), нiж тi, що зазначенi, емiтент не випускав.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші

367 887,7
964 640,4
0
45 295

1 256 225,
6
360 134,9
858 482,9
0
37 607,8

6 940,9

6 763,3

0

0

6 940,9

6 763,3

3 370
3 388,6
0
182,3

0
0
0
0

0
0
0
0

3 370
3 388,6
0
182,3

Усього

1 384 764

3 482
3 077,6
0
203,7
1 262 988,
9

0

0

1 384 764

3 482
3 077,6
0
203,7
1 262 988,
9

1. Виробничого призначення:

Опис

1 377 823,1

0

0

1 377 823,1

0
0
0
0

0
0
0
0

367 887,7
964 640,4
0
45 295

1 256 225,
6
360 134,9
858 482,9
0
37 607,8

Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
Найменування групи Нормативний строк, рокiв
1. Будинки 40-80
2. Ремонт орендованих примiщень 5-15
3. Спорудження 30-40
4. Передатнi обладнання 35-40
5. Устаткування енергетичне (силове) - допомiжне 8-15
6. Устаткування енергетичне (силове) - основне 23-25
7. Устаткування робоче допомiжне 10-20
8. Устаткування робоче основне 15-20
9. Устаткування iнформацiйне - 5-10
10. Устаткування спецiалiзоване вимiрювальне й регулююче 10-15
11. Устаткування спецiалiзоване лабараторне 8-15
12. Транспортнi засоби 15-20
13. Iнструмент 10-15
14. Меблi спецiалiзованi (верстати) 8-15
15. Пристосування для зберiгання й транспортування 10-20
16. Пристосування для виконання технологiчних операцiй 8-20
17.Пристосування для охорони працi 5-10
18. Пристосування спецiалiзованi лабораторнi 8-15
19. Меблi унiверсальнi 4-15
20. Вироби для облаштованостi примiщень 4-10
21. Пересувнi пристосування для розмежування площi примiщення 4-10
22. Багаторiчнi насадження 10
23. Iншi основнi засоби 12
24. Iнвентарна тара 6-10
Первiсна вартiсть основних засобiв - 1 835 087 тис. грн.
Ступiнь їх зносу: 31,17%
Ступiнь використання основних засобiв - складає:45,95 %
Сума нарахованого зносу: 572 098 тис. грн.
Зменшення вартостi основних засобiв вiдбулося у зв'язку iз
нарахуванням зносу та вибуттям основних засобiв.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента - 1 081

000 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 289 884
1 292 069
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
54 052
54 052
Скоригований статутний капітал
54 052
54 052
(тис.грн)
Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв
Опис
акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485.
З урахуванням Необоротних активiв та груп вибуття вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2013 року становить 1 289 884 тис.грн.
Висновок З урахуванням Необоротних активiв та груп вибуття вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2013 року становить 1 289 884 тис.грн., бiльша вiд статутного капiталу на 1 235 832
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
АТ "Укрексiмбанк", факторингове
кредитування
АТ"Укрексiмбанк" - кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
1 000 481

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

15.06.2010

6 081

10,5

13.06.2014

14.05.2009
X

994 400
0

17,5
X

22.11.2015
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

61 924

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
1 251 015
X
X
X
2 313 420
X
X
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає Положенню
(стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання",
затвердженого наказом МФУ вiд 26.01.2000 р. № 20.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
01.02.2013
12.02.2013
07.03.2013
24.04.2013
05.09.2013
10.10.2013
13.11.2013

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
01.02.2013
12.02.2013
11.03.2013
24.04.2013
05.09.2013
10.10.2013
13.11.2013

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2011
2
1
2
2012
3
2
3
2013
6
5
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше

(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
1.Переобрання Генерального директора та визначення умов роботи
Інше
Генерального директора, у тому числi укладання контракту. 2. Вчинення
(запишіть)
Товариством значних правочинiв.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
8
0
0
3
4
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 48
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інше
Фiнансовий комiтет; Стратегiчний комiтет; Комiтет з аудиту i ризикiв;
(запишіть)
HR-комiтет
Інше
(запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Члени Наглядової ради, крiм Плесконоса Д.А. та Рябоконя В.В.,
працюють на безоплатнiй основi вiдповiдно до контрактiв. З
Інше
Плесконосом Д.А. та Рябоконем В.В. укладено контракти як з членами
(запишіть)
Наглядової Ради у формi цивiльно-правового договору на платнiй
основi.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
так
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
ні
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
так
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi.

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
ні
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
так
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
так
ні
ні
так
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X
X

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Iнших причин для змiни аудитора не було.
(запишіть)

Ні
X
X

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
Iншi органи не проводили перевiрки.
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
Щорiчна перевiрка.
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Позика вiд нерезидента.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Емконаудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудит"
37153128
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
м. Київ, вул. Анни Ахматової,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
23, кв. 96
аудитора
4374, 23.09.2010
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
за 2013 р.
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

КОДИ
Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"
Донецька область, Ленiнський р-н
Акціонерне товариство

Виробництво сухарів і сухого печива;
виробництво борошняних кондитерських
виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Середня кількість працівників: 5205
Адреса, телефон: 83015 м. Донецьк, бульвар Шевченка,буд.6"Б", 062-388-56-25
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
Вид економічної
діяльності

Дата

31.12.2013

за ЄДРПОУ

25112243

за КОАТУУ

1410137700

за КОПФГ

230

за КВЕД

10.72

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 p.
Форма №1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

9133
30080
( 20947 )
3643
1384764
1875764
( 491000 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1012652
1062612
( 49960 )
7056
1262989
1835087
( 572098 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

4
390
0
0
0
0
0
1397934

4
0
0
0
0
0
0
2282701

1100
1101

270769
158997

255187
132715

Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога

1102
1103
1104
1110
1115
1120

10315
86679
14778
0
0
0

10815
99123
12534
0
0
0

1125

615330

449846

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

171314
60154
0
83327
0
12354
404212
75317
0
0
841
0

9333
26326
0
119820
0
6651
404212
12400
0
0
1066
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
358
1693976

0
0
0
0
1542
1286383

1200

11

34220

1300

3091921

3603304

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

54052
0
417015
0
0
0
1056
819946
(0)
(0)
0
1292069

54052
0
367823
0
0
0
1056
866953
(0)
(0)
0
1289884

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526

50968
0
1184400
0
0
0
0
0

54330
0
994400
0
0
0
0
0

Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
1235368
1048730
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
6081
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
385163
885854
розрахунками з бюджетом
1620
41219
61924
у тому числі з податку на прибуток
1621
38807
34507
розрахунками зі страхування
1625
4274
4911
розрахунками з оплати праці
1630
12973
12469
одержаними авансами
1635
59021
253659
розрахунками з учасниками
1640
16
42
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
56710
38741
Доходи майбутніх періодів
1665
1
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
5107
1009
Усього за розділом IІІ
1695
564484
1264690
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
3091921
3603304
Примітки: Станом на 31.12.2013 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року
збiльшились на 511 383тис.грн. i складають 3 603 304тис.грн.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарно-матерiальних
цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв",
затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994року. Згiдно наказу №465/6 вiд
02.10.2013року станом на 01.11.2013року в Товариствi була проведена рiчна iнвентаризацiя товарно-матерiальних
цiнностей та основних засобiв. Станом на 01.12.2013року в Товариствi була проведена рiчна iнвентаризацiя запасiв,
готової продукцiї, товарiв на виробництвi. Рiчна iнвентаризацiя запасiв, готової продукцiї, товарiв на складах та
переданих на вiдповiдальне зберiгання, фiнансових iнвестицiй, нематерiальних активiв, витрат майбутнiх перiодiв,
розрахункiв та забезпечень згiдно цього наказу була проведена станом на 31.12.2013року.
Розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв в цiлому справедливо i достовiрно вiдображає стан
нематерiальних активiв Товариства станом на 31.12.2013року, вiдповiдно до критерiїв, встановлених П(с)БО
8"Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999року та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.1999року за №750/4043 зi змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2013року вартiсть нематерiальних активiв, якi облiковуються на балансi Товариства, складає 1
062 612тис.грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 49 960тис.грн., залишкова вартiсть 1 012
652тис.грн.
Права користування майном: за первiсною вартiстю: 24тис.грн., накопичена амортизацiя: 9тис.грн., залишкова
вартiсть: 15тис.грн.
Права на комерцiйнi позначення: за первiсною вартiстю: 982 584тис.грн., накопичена амортизацiя: 22 594тис.грн.,
залишкова вартiсть: 959 990тис.грн.
Права на об'єкти промислової власностi: за первiсною вартiстю: 52 477тис.грн., накопичена амортизацiя: 3
245тис.грн., залишкова вартiсть: 49 232тис.грн.
Авторське право та сумiжнi з ним права: за первiсною вартiстю: 20 702тис.грн., накопичена амортизацiя: 20

605тис.грн., залишкова вартiсть: 97тис.грн.
Iншi нематерiальнi активи: за первiсною вартiстю: 6 825тис.грн., накопичена амортизацiя: 3 507тис.грн., залишкова
вартiсть: 3 318тис.грн.
Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с) БО 7"Основнi засоби",
затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000року зi змiнами та доповненнями.
За сiчень-грудень 2013року амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом шляхом
рiвномiрного списання амортизованої вартостi кожного актива протягом його передбачуваного термiну служби
згiдно облiкової полiтики та П(с)БО 7"Основнi засоби", затвердженого наказом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
27.04.2000року зi змiнами та доповненнями.
Iндексацiя основних фондiв у 2013роцi в Товариствi не проводилась.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення.
Станом на 31.12.2013року вартiсть основних засобiв складає: за первiсною вартiстю - 1 835 087тис.грн., накопичена
амортизацiя - 572 098тис.грн., залишкова вартiсть - 1 262 989тис.грн.
Земельнi дiлянки: за первiсною вартiстю: 8 993тис.грн.
Будинки, споруди та передавальнi пристрої: за первiсною вартiстю: 456 391тис.грн.,накопичена амортизацiя: 92
774тис.грн., залишкова вартiсть: 363 617тис.грн.
Машини та обладнання: за первiсною вартiстю: 1 252 005тис.грн., накопичена амортизацiя: 390 444тис.грн.,
залишкова вартiсть: 861 561тис.грн.,
Iнструменти, прилади,iнвентар: за первiсною вартiстю: 64 944тис.грн., накопичена амортизацiя: 39 478тис.грн.,
залишкова вартiсть: 25 466тис.грн.
Багаторiчнi насадження: за первiсною вартiстю: 2 393тис.грн., накопичена амортизацiя: 604тис.грн., залишкова
вартiсть: 1 789тис.грн.
Iншi основнi засоби: за первiсною вартiстю: 1 841тис.грн., накопичена амортизацiя: 1 027тис.грн., залишкова
вартiсть: 814тис.грн.
Бiблiотечнi фонди: за первiсною вартiстю: 101тис.грн., накопичена амортизацiя: 101тис.грн., залишкова вартiсть:
0тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: за первiсною вартiстю: 41 052тис.грн., накопичена амортизацiя: 41
052тис.грн., залишкова вартiсть: 0тис.грн.
Iнвентарна тара: за первiсною вартiстю: 7 367тис.грн., накопичена амортизацiя: 6 618тис.грн.,
залишкова вартiсть: 749тис.грн.
Станом на 31.12.2013року вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 1 081 000тис.грн.,
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються складає 591тис.грн., первiсна вартiсть
повнiстю амортизованих основних засобiв складає 27 535тис.грн., вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну
оренду складає 23 728тис.грн.
Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк
корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша за 2,5тис.грн.
До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких менша
2,5тис.грн. з термiном корисного використання(експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(с)БО №7"Основнi
засоби"). Амортизацiя по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому
мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi, яка амортизується.
Станом на 31.12.2013року Товариство має незавершенi капiтальнi iнвестицiї на суму 7 056тис.грн., а саме:
капiтальне будiвництво на суму 287тис.грн., не введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 2 699тис.грн., iншi
необоротнi матерiальнi активи на суму 754тис.грн., нематерiальнi актив на суму 3 316тис.грн., що вiдповiдає рядку
1005 роздiлу I активу Балансу.
Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 12"Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №91 вiд 26.04.2000року.
Станом на 31.12.2013року iншi фiнансовi iнвестицiї складають 4тис.грн., що вiдповiдає рядку 1035 роздiлу I активу
Балансу.
Станом на 31.12.2013року поточнi фiнансовi iнвестицiї складають 404 212тис.грн., що вiдповiдає рядку 1160
роздiлу II активу Балансу.
Розкриття iнформацiї справедливо i достовiрно вiдображає стан запасiв Товариства станом на 31.12.2013року
вiдповiдно до критерiїв, встановлених П(с)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України
№246 вiд 20.10.1999року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.1999року за №751/4044. Станом
на 31.12.2013року балансова вартiсть запасiв складає 255 187тис.грн., з них запаси на суму 20 950тис.грн.
оформленi в заставу.
Сировина i матерiали: 119 114тис.грн.
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби: 4 298тис.грн.

Паливо: 227тис.грн.
Тара i тарнi матерiали: 916тис.грн.
Будiвельнi матерiали: 732тис.грн.
Запаснi частини: 6 726тис.грн.
Малоцiннi та швидко зношуванi предмети:702тис.грн.
Незавершене виробництво: 10 815тис.грн.
Готова продукцiя: 99 123тис.грн.
Товари:12 534тис.грн.
Згiдно прийнятого в Товариствi Положення про Облiкову полiтику матерiальнi активи, що використовуються
протягом не бiльше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесi (зокрема: iнструменти,
господарський iнвентар, спецодяг i т.п.), вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами (МШП).
При передачi МШП в експлуатацiю вартiсть МШП виключається зi складу активiв пiдприємства i включається до
складу витрат звiтного перiоду.
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(с)БО 10"Дебiторська заборгованiсть",
затвердженого наказом Мiнфiну України №237 вiд 08.10.1999року. Станом на 31.12.2013року дебiторська
заборгованiсть складає 611 976тис.грн., у т.ч.:
За товари, роботи, послуги: 449 846тис.грн.
За виданими авансами: 9 333тис.грн.
За розрахунками з бюджетом: 26 326тис.грн.
З нарахованих доходiв: 119 820тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 6 651тис.грн.
Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв у вiдповiдностi
до п.8 П(с)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", виходячи з аналiзу платоспроможностi боржника i оцiнки
ймовiрностi погашення боргу повнiстю або частково. Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв станом на
31.12.2013р. складає 0тис.грн.
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в
Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004року №637.
Проведеною перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках станом на 31.12.2013року складають 12 400тис.грн. та
спiвпадають з даними балансу.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi встановлений в сумi 60тис.грн. (наказ без № вiд 01.02.2008року)
Станом на 31.12.2013року витрати майбутнiх перiодiв складають 1 066тис.грн.
Станом на 31.12.2013року iншi оборотнi активи складають 1 542тис.грн.
Станом на 31.12.2013року групи вибуття складають 34 220тис.грн.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(с)БО 11"Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України
№20 вiд 26.01.2000року. Станом на 31.12.2013року розмiр зобов'язань є реальним i складає 2 313 420тис. грн., у
тому числi:
Довгостроковi кредити банкiв: 994 400тис.грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання: 54 330тис.грн.
Короткостроковi кредити банкiв: 6 081тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 885 854тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 61 924тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування: 4 911тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi: 12 469тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 253 659тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками: 42тис.грн.
Поточнi забезпечення: 38 741тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання: 1 009тис.грн.
Станом на 31.12.2013року Товариством створено забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам
та забезпечення матерiального заохочення за пiдсумками року в сумi 38 741тис.грн., що вiдповiдає рядку 1660
роздiлу II пасиву Балансу.
Керівник

Родiонов А.В.

Головний бухгалтер

Колесник Л.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

25112243

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

3554186

3393051

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2401123 )
(0)

( 2386096 )
(0)

2090

1153063

1006955

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
222148

0
0
0
226149

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 79150 )
( 501874 )
( 59967 )

( 78681 )
( 626407 )
( 78019 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

734220

449997

2195
2200
2220
2240
2241

(0)
0
66612
6043
0

(0)
0
0
19876
0

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2250
2255
2270
2275

( 98584 )
(0)
( 1304 )
0

( 114000 )
(0)
( 4885 )
0

2290

706987

350988

2295
2300

(0)
-126642

(0)
-82645

2305

0

0

2350

580345

268343

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
580345

0
268343

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1790024
Витрати на оплату праці
2505
296665
Відрахування на соціальні заходи
2510
84922
Амортизація
2515
135083
Інші операційні витрати
2520
445155
Разом
2550
2751849
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1818507
273141
77043
123035
616938
2908664

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0
Примітки: Основним видом доходу товариства є дохiд вiд виробництва та продажу кондитерських
виробiв, а саме вiд: виробництва сухарiв i сухого печива; виробництва борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання; виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських
виробiв; оптової торгiвлi цукром, шоколадом i кондитерськими виробами.
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складає 4 071 708тис.грн.,
у т.ч.:
доход вiд реалiзацiї готової продукцiї на внутрiшньому ринку: 2 021 568тис.грн.
доход вiд реалiзацiї готової продукцiї на зовнiшньому ринку: 1 677 815тис.грн.
доход вiд реалiзацiї товарiв на внутрiшньому ринку: 372 247тис.грн.
доход вiд реалiзацiї товарiв на зовнiшньому ринку: 77тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи, отриманi Товариством за перiод 01.01.2013року по 31.12.2013року складають
222 148тис.грн., у т.ч.:
доход вiд роялтi ЗАТ "Контi-Рус": 142709тис.грн.
доход вiд операцiйної курсової рiзницi: 9 494тис.грн.
доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв: 20 258тис.грн.
доход вiд реалiзацiї послуг: 66тис.грн.
доход вiд операцiй купiвлi-продажу iноземної валюти: 30 187тис.грн.
доход вiд операцiйної оренди активiв: 251тис.грн.
отриманi штрафи, пенi, неустойки: 272тис.грн.
доход вiд безоплатно отриманих активiв: 7 856тис.грн.
доход вiд списання кредиторської заборгованостi: 3 596тис.грн.
вiдшкодування ранiше списаних активiв: 2тис.грн.
iншi доходи операцiйної дiяльностi: 7 458тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи, отриманi Товариством за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 66
612тис. грн., у т.ч.: Дивiденди нарахованi: 66 612тис.грн.
Iншi доходи, отриманi Товариством за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 6 043тис.
грн., у т.ч.:
Iншi доходи: 5 164тис.грн.
Доход вiд реалiзацiї цiнних паперiв: 871тис.грн.
Доход вiд неоперацiйної курсової рiзницi: 8тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складає 2 401
123тис.грн., а саме:
собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї на внутрiшньому ринку: 986 619тис.грн.
собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї на зовнiшньому ринку: 1 132 959тис.грн.
собiвартiсть реалiзованого товару на внутрiшньому ринку: 281 475тис.грн.
собiвартiсть реалiзованого товару на зовнiшньому ринку: 70тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 79 150тис.грн., а саме:
витрати на персонал: 44 542тис.грн.
професiйнi послуги: 8 947тис.грн.
транспортнi послуги: 6 289тис.грн.
банкiвськi послуги: 5 231тис.грн.
iншi послуги: 3 502тис.грн.
амортизацiя: 2 847тис.грн.
витрати на вiдрядження: 2 169тис.грн.
утримання та технiчне обслуговування: 2 459тис.грн.
водопостачання та електропостачання: 1 406тис.грн.
пошта та зв'язок: 972тис.грн.
послуги охорони: 439тис.грн.

операцiйна оренда: 322тис.грн.
податки, крiм податку на прибуток: 26тис.грн.
Витрати на збут за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 501 874тис.грн., а саме:
роялтi: 190 215тис.грн.
реклама та маркетинг: 90 130тис.грн.
транспортнi послуги: 75 706тис.грн
витрати на персонал: 67 330тис.грн.
амортизацiя: 48 960тис.грн.
витрати на утримання збуту: 6 699тис.грн.
водопостачання та електропостачання: 4 538тис.грн.
витрати на вiдрядження: 4518тис.грн.
сертифiкацiя та патентування: 4 165тис.грн.
утримання та технiчне забезпечення: 3 095тис.грн.
митно-брокерськi послуги: 2 668тис.грн.
операцiйна оренда: 1 421тис.грн.
пошта та зв'язок: 891тис.грн.
послуги охорони: 768тис.грн.
податки, крiм податку на прибуток: 530тис.грн.
iншi витрати: 240тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 59 967тис.грн., а саме:
втрати вiд операцiйної курсової рiзницi: 20 891тис.грн.
собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв: 21 558тис.грн.
нестачи та втрати вiд псування ТМЦ: 2 888тис.грн.
витрати вiд операцiй купiвлi-продажу iноземної валюти: 6 020тис.грн.
визнанi штрафи, пенi, неустойки: 277тис.грн.
списання сумнiвних та безнадiйних боргiв: 117тис.грн.
iншi витрати операцiйної дiяльности: 8 215тис.грн.
Фiнансовi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 98 584тис.грн., а саме:
вiдсотки по кредитам та займам: 97 361тис.грн.
дисконт по факторингу: 284тис.грн.
iншi фiнансовi витрати: 939 тис.грн.
Iншi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 1 304тис.грн., а саме:
собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв: 300тис.грн.
інші витрати : 10тис.грн.
витрати вiд лiквiдацiї основних засобiв: 840тис.грн.
витрати на благодiйнiсть: 154тис.грн.
Податок на прибуток за сiчень-грудень 2013року становив 126 642тис.грн.
За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток в сумi 580 345тис. грн.
Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах.
Керівник

Родiонов А.В.

Головний бухгалтер

Колесник Л.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

25112243

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

3 988 238
79 229
79 225
6 582
0
253 659
231 184

3 629 077
87 923
87 916
5 582
0
58 967
4 629

3025

2 344

842

3035
3040
3045
3050
3055
3095

339
0
0
0
0
1 881 946

654
0
0
0
0
1 059 491

3100
3105
3110
3115
3116

( 2 772 540 )
( 252 416 )
( 105 808 )
( 339 689 )
( 99 386 )

( 2 861 436 )
( 225 661 )
( 99 839 )
( 346 540 )
( 19 394 )

3117

( 179 848 )

( 187 619 )

3118

( 60 455 )

( 139 527 )

3135
3140
3145

( 9 333 )
( 63 )
(0)

( 171 314 )
( 1 423 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 676 583 )
1 287 089

(0)
( 919 630 )
221 322

3200

4 458

1 320

необоротних активів
3205
815
3 566
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
32
32
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 300 )
( 546 )
необоротних активів
3260
( 479 107 )
( 30 396 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-474 102
-26 024
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
30 281
50 175
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 214 199 )
( 149 882 )
Сплату дивідендів
3355
( 582 504 )
( 58 359 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
( 108 430 )
(0)
3395
-874 852
-158 066
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-61 865
37 232
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
75 317
37 544
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-1 052
541
Залишок коштів на кінець року
3415
12 400
75 317
Примітки: Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в
нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004року №637.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках станом на 31.12.2013року складають 12
400тис.грн. та спiвпадають з даними балансу.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi встановлений в сумi 60тис.грн. (наказ без № вiд 01.02.2008року)
Керівник
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

25112243

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок
на початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Нерозподі
лений
Резервни
Неоплачени
прибуток
й капітал
й капітал
(непокрит
ий збиток)
6
7
8
1 056
819 946
0
0
0
0

Код
рядка

Зареєст
рований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатков
ий капітал

2
4000
4005

3
54 052
0

4
417 015
0

5
0
0

4010
4090
4095

0
0
54 052

0
0
417 015

0
0
0

0
0
1 056

0
0
819 946

4100

0

0

0

0

4110

0

0

0

4111

0

0

4112

0

4113
4114
4116

1801005

Вилучени
й капітал

Всього

9
0
0

10
1 292 069
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1 292 069

580 345

0

0

580 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4200
0
0
0
0
-582530
0
0
-582530
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
резервного капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
з капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталі
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
-49 192
0
0
49 192
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
-49 192
0
0
47 007
0
0
-2 185
Разом змін у капіталі
4300
54 052
367 823
0
1 056
866 953
0
0
1 289 884
Залишок на кінець року
Примітки: Власний капiтал у товариствi визначається згiдно П(с)БО 5"Звiт про власний капiтал", затвердженого Мiнфiном України вiд

31.03.1999року № 87 зi змiнами.
Станом на 31.12.2013року власний капiтал становить 1 289 884тис.грн. та має таку структуру:
Статутний капiтал: 54 052тис.грн.
Капiтал в дооцiнках: 367 823тис.грн.
Резервний капiтал: 1 056тис.грн.
Нерозподiлений прибуток: 866 953тис.грн.
Станом на 31.12.2013року розмiр статутного капiталу 54 052тис.грн., вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, сплачений
повнiстю в сумi 54 052тис.грн.
Керівник

Родiонов А.В.

Головний бухгалтер

Колесник Л.Г.

