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ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Протокол № -і''
від „ сА-0 "
2011р.
ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
Це Положення визначає засади діяльності, кількісний склад, порядок роботи та
компетенцію Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація»
(далі - 1 овариство), а також права та обов'язки Голови Наглядової ради.
1. Загальні положення
1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та
р
е та
регулює діяльність Правління.
1.2 Наглядова рада створюється за рішенням загальних зборів акціонерів
2. Склад Наглядової ради
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2.3 Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за поинииппм
пропорційності представництва у її складі представників акціонерів ^ п о в і д н о до
кількості належних акціонерам голосуючих акцій
відповідно до
Товариством.^
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Від імені Товариства договір підписує голова правління
2.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово
2.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи ревізійної
комісії (ревізором) Товариства.
ревізійної
складу 7 Г ^ я п и ^ Л Ь К І С Т Ь Ч Л Є Н І В Н а Г Л Я Д 0 В 0 Ї Р а д и с т а н о в п т ь менше половини її кількісного
складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори
для
Р
Д
обрання решти членів наглядової ради.
2.8. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх
затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання З а г Г н и м и
зборами нового складу Наглядової ради.
загальними
2.9. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи яким згідно із
товариств. СТВ ° М
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2.10. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення
повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання пових З
в При цьому
рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути
У
приинято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
2.11. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені
Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разіприпинені
- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за
рік,
- систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на
нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі
зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради
1 овариства протягом одного календарного року.
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2.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з
одночасним припиненням договору припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два
тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати
одержання Товариством відповідної письмової заяви;
2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом
здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариства письмової заяви
члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої
заяви, документа від медичної установи;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством
відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
2.12. Голова наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
2.13. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової
ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних
зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
2.14. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень
його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.
3. Порядок роботи Наглядової ради
3.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради
або на вимогу члена наглядової ради.
Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора),
Голови правління Товариства.
На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку
денного засідання бере участь Голова правління Товариства.
3.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу
на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного
голосування (опитування).
3.3. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше
ніж половина її складу.
3.4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів
наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного
розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови
наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової
ради має один голос.
3.5. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом
п'яти днів після проведення засідання.
У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
•
місце, дата і час проведення засідання;
•
особи, які брали участь у засіданні;
•
порядок денний засідання;
питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням
прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від
голосування) з кожного питання;
•
зміст прийнятих рішень.
Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

3.6. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про
дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових
членів.
Випадком, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються
нові члени є неучасть члена наглядової ради в її більш ніж два рази поспіль без поважної
причини.
4. Виключна компетенція Наглядової ради
4.1. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на
вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених
Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та відкликання повноважень правління Товариства;
9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться
з правлінням Товариства, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови
правління;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це
питання належить до компетенції виконавчого органу;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та
інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90
відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє
необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання,
пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється
приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
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20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних
паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють
спільно) значного пакета акцій;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової
ради згідно із законом.
4.2. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не
можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком
випадків, встановлених законом.
5. Підзвітність та відповідальність Наглядової ради
5.1. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства.
5.2. За невиконання або неналежне виконання своїх функцій Голова та члени
Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути
притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.
6. Інше
6.1. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків
повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки
добросовісно і розумно.
6.2. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та
постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень
через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до
компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів
визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою
радою.
Голова Пр:

В.І.Шалімов

