
X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 14600 2465 

Товариство має право збільшувати 
статутний капітал у порядку, 

встановленому Державною комісією 
з цінних паперів та фондового 

ринку, шляхом підвищення 
номінальної вартості акцій або 
розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості.  
Не допускається збільшення 

статутного капіталу Товариства для 
покриття збитків.  

або при наявності викуплених 
Товариством акцій.  При збільшенні 

статутного капіталу статутний 
капітал Товариства повинен бути 
сплачений виключно в грошовій 

формі.  
Товариство має право зменшувати 

статутний капітал у порядку, 
встановленому Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку 

України, шляхом зменшення 
номінальної вартості акцій або 

анулювання раніше викуплених 
Товариством акцій та зменшення їх 

загальної кількості.  
Рішення про збільшення або 

зменшення статутного капіталу 
Товариства, розміщення акцій 
Товариства або анулювання 

викуплених акцій Товариства, про 
дроблення або консолідацію, про 

форму існування акцій Товариства 

Відсутня 



приймається виключно Загальними 
зборами Товариства. 

Товариство створює Резервний 
капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) 

відсотків статутного капіталу 
Товариства. Резервний капітал 
формується шляхом щорічних 

відрахувань від чистого прибутку 
Товариства або за рахунок 

нерозподіленого прибутку. Рішення 
про спрямування частини прибутку 

або нерозподіленого прибутку 
Товариства до Резервного капіталу 
приймається виключно Загальними 
зборами Товариства. До досягнення 

зазначеного вище розміру 
Резервного капіталу розмір 

щорічних відрахувань не може бути 
меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми 
чистого прибутку Товариства за рік. 

. Кожен акціонер Товариства має 
переважне право придбавати 

розміщувані Товариством прості 
акції при додатковій емісії 

пропорційно частці належних йому 
простих акцій у загальній кількості 

простих акцій Товариства.  
Не пізніше ніж за 30 днів до початку 

розміщення акцій Товариство 
письмово повідомляє кожного 

акціонера, який має таке право, про 
можливість його реалізації та 

публікує повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі.  

. Перехід та реалізація права 
власності на акції Товариства 
здійснюється відповідно до 

законодавства. Правочини щодо 
акцій вчиняються у письмовій 

формі. Акції Товариства не можуть 
купуватися та/або продаватися на 



фондовій біржі, за винятком 
продажу шляхом проведення на 

біржі аукціону.  
Акціонери Товариства мають 

переважне право на придбання  
акцій, що продаються іншими 

акціонерами Товариства, за ціною та 
на умовах, запропонованих  
акціонером  третій  особі, 

пропорційно  кількості акцій, що 
належать кожному з них. Переважне 

право акціонерів на придбання 
акцій, що   продаються іншими 

акціонерами Товариства, діє 
протягом 20 днів з дня отримання 

Товариством повідомлення  
акціонера  про  намір  продати акції. 

Якщо акціонери  не  використали  
своє переважне право на придбання 

акцій, переважне  право  на 
придбання  товариством  акцій,   що 
продаються його акціонерами, має 

Товариство. Переважне право 
Товариства на придбання акцій,  що 

продаються акціонерами 
Товариства,  може бути реалізовано  
протягом  10 днів  після  закінчення  

строку дії переважного права на 
придбання цих  акцій  акціонерами 

Товариства. Строк переважного 
права припиняється у разі, якщо до 

його спливу від усіх акціонерів 
Товариства та самого Товариства  

отримані  письмові  заяви  про  
використання  або  про відмову від 
використання переважного права на 

купівлю акцій.  
Акціонер Товариства,  який  має 
намір  продати  свої  акції  третій  

особі,  зобов'язаний письмово 
повідомити про це решту акціонерів 



Товариства та  саме Товариство із  
зазначенням  ціни  та  інших умов 

продажу акцій.  Повідомлення 
акціонерів Товариства здійснюється 
через Товариство. Після отримання  

письмового  повідомлення від 
акціонера,  який має намір продати 
свої акції третій особі,  Товариство 

зобов'язане  протягом двох   робочих   
днів  направити  копії  повідомлення  
всім  іншим акціонерам  Товариства.  
Якщо акціонери  Товариства та/або 

Товариство не скористаються  
переважним правом на придбання 
всіх акцій,  що пропонуються для 

продажу,  протягом  встановленого  
Статутом  строку,  акції  можуть 

бути продані третій особі за ціною 
та на умовах,  що повідомлені  

Товариству  та  його акціонерам.  
Кожний акціонер Товариства має 

право вимагати здійснення 
обов'язкового викупу Товариством 

належних йому голосуючих акцій, а 
Товариство зобов'язане викупити 
належні акціонеру акції, якщо він 

зареєструвався для участі у 
Загальних зборах та голосував проти 

прийняття Загальними зборами 
рішення про:  

- злиття, приєднання, поділ, 
перетворення, виділ Товариства; 
вчинення Товариством значного 

правочину; зміну розміру статутного 
капіталу. 

    Акціонерами Товариства можуть 
бути юридичні та фізичні особи, а 

також держава в особі органу, 
уповноваженого управляти 

державним майном, або 
територіальна громада в особі 



органу, уповноваженого управляти 
комунальним майном, які є 

власниками акцій Товариства. 
 Кожна проста акція надає акціонеру 

- її власнику однакову сукупність 
прав, включаючи право: на участь в 

управлінні Товариством; на 
отримання дивідендів;  

- на отримання у разі 
ліквідації Товариства частини майна 

Товариства або його вартості;  
- на отримання інформації 

про господарську діяльність 
Товариства;на переважне придбання 
додатково випущених Товариством 

акцій; 
у випадках, передбачених законом та 

Статутом, вимагати обов'язкового 
викупу Товариством всіх або 

частини належних йому акцій; 
інші права, встановлені 

законодавством та цим Статутом. 
Одна проста акція Товариства надає 
акціонеру один голос для вирішення 

кожного питання на загальних 
зборах, крім випадків проведення 

кумулятивного голосування.  
. Акціонери Товариства зобов'язані 

дотримуватися Статуту, інших 
внутрішніх документів Товариства; 

виконувати рішення Загальних 
зборів, інших органів Товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числі пов'язані 

з майновою участю; оплачувати 
акції у розмірі, в порядку та 

способом, що передбачені цим 
Статутом; не розголошувати 

комерційну таємницю та 
конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства; нести інші 



обов'язки, встановлені цим Статутом 
та законодавством. 

 Акціонери Товариства можуть 
укласти між собою договір, за яким 

на акціонерів покладаються 
додаткові обов'язки, у тому числі 

обов'язок участі у Загальних зборах, 
і передбачається відповідальність за 

його недотримання. 
 
 
 

Примітки  

 


