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1. Акціонери мають право:
1.1. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом
участі у Загальних Зборах або в інших органах Товариства в
порядку, передбаченому чинним законодавством України та
Статутом;
1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати
його частку (дивіденди) згідно з чинним законодавством України
та Статутом;
1.3. вийти з складу Акціонерів в порядку та на умовах,
визначених чинним законодавством України та Статутом;
1.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На
вимогу Акціонера йому надаються для ознайомлення річні
баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи
Загальних Зборів, інші необхідні документи;
1.5. вносити свої пропозиції на розгляд Загальних Зборів, інших
органів Товариства;
1.6. на першочергове та/або пільгове надання послуг, які надає
Товариство;
1.7. на відповідну частину майна або вартості частини майна
Товариства у разі його ліквідації;
1.8. на переважне придбання додатково випущених акцій в
кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі
Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
1.9. на переважне придбання Акцій, які пропонуються їх
власником до продажу третій особі в кількості, пропорційній
частці акціонера у Статутному капіталі Товариства.
Порядок реалізації переважного права: Акціонер, який має намір
продати належні йому акції (їх частину), зобов'язаний письмово
повідомити про це решту Акціонерів із зазначенням ціни та інших
умов продажу акцій, для чого надає про це письмове повідомлення
Корпоративному секретарю, а за його відсутності Секретарю
Наглядової ради. 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 не скористаються своїм переважним правом протягом
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місяця з дня повідомлення про намір акціонера продати належні
йому акції (їх частину), акції (їх частина) можуть бути відчужені
третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Акціонерам
Товариства.
1.10. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством
належних йому Акцій у випадках передбачених законом.
2. Акціонери зобов’язані:
2.1. додержуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх
документів Товариства і виконувати рішення Загальних Зборів та
інших органів Товариства;
2.2. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому
числі пов'язані з майновою участю, та сплачувати акції у розмірі,
порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством
України та установчими документами Товариства;
2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства.
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