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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛШНЯ А Т "ЗАяК

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кодекс корпоративного управлшня акцюнерного товариства "Запор1зький виробничий 
алюмшгевий комбинат» (дал1 -  Кодекс) розроблено вщповщно до норм закошв Украши 
"Про управлшня об'ектами державно! власност1", "Про акцюнерш товариства" та 
Кертвних принцшпв ОЕСР з корпоративного управлшня для шдприемств з державною 
участю, Статуту Товариства.

1.2 . Скорочення, що вживаються в цьому Кодекс! мають значения визначене Статутом, якщо 
шакше не передбачено цим Кодексом.

1.3. Цей Кодекс кр1м дпочою системи корпоративного управлшня, що д1е в Товариств1 також 
передбачае напрямки для подапыного розвитку корпоративного управлшня зпдно 
принцишв, закршлених в цьому Кодека.

1.4 . Корпоративне управлшня являе собою систему вщносин М1Ж органами управлшня 
Товариства, такими як Загальш збори, Наглядова рада та Дирекщя, а також 
зацшавленими особами, створену з метою забезпечення ефективно'1 д1яльност1 
Товариства, включаючи визначення стратепчних цшей д1яльност1 Товариства, шлях1в 1х 
досягнення та контроль за Тх реал1защею.

1.5 . Впровадження Кодексу спрямоване на шдвищення корпоративно].' культури та 
впровадження ефективно'1 модел1 управл1ння Товариством.

1.6 . Товариство вважае, що наявшсть якюно1, прозорог та д1ево1 системи корпоративного 
управлгння, яка базуеться на зазначених у цьому Кодекс! принципах корпоративного 
управлшня, мае великий вплив на шдвищення його ринковоТ каштал1зацп та 
ефективноси роботи, сприяе прибутковост1 та фшаисовш стабшьност1, збшьшенню 
дов1ри з боку акцюнер1в, кредитор1в, потенц1йних швесторгв т громадськост1, побудов1 
довготривало'1 сшвпращ з контрагентами Товариства, органами влади 1 сусп1льством в 
цшому.

1.7 . Товариство дотримуеться передбачених законодавством прав 1 штереав зац1кавлених 
ос1б (тобто ос1б, як1 мають законний штерес у д1яльност1 Товариства 1 до яких передуам 
належать прац1вники, акцюнери, м1сцев1 громади, органи державно'1 влади, дшов1 
партнери тощо).

1.8. Товариство усвщомлюе свою в1дпов1дальн1сть перед суспшьством в цшому при 
зд1Йсненн1 Товариством д1яльност1, так як розвиток Товариства сприятиме зростанню 
нащонального добробуту.

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛШНЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
ПРИ УПРАВЛ1НН1 ТОВАРИСТВОМ

2.1. Враховуючи, що пакет акцш Товариства у розм1р1 68,0095 % перебувае у державнш 
власност1 1 функцп управлшня таким пакетом акцш здшснюе Фонд державного майна 
Украши (дал1 -  Фонд) на Фонд як мажоритарного акцюнера покладаються додатков1 
обов’язки, пов’язаш з ефективним управл1нням пакетом акцш, що матиме значний вплив 
на розвиток та функцюнування Товариства.

2.2 . Обгрунтування володшня державною власн1стю. Фонд мае на регулярнш основ1 
розкривати шформащю про ЦШ1, як1 виправдовують наявн1сть державно'1 частки в 
Товариств1,1 передбачити щодо цього процесу регулярш перев1рки.

(
На сьогодн1шн1Й момент Кабшет М1н1стр1в Украши визначив Фонд органом управлшня 
належних держав1 акцш Товариства для цшей здшснення Фондом свое'1 основно'1 
функц10нальн01 цш1 -  приватизацп державного пакету акц1Й.
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Фонд здшснюе управлшня належним держав1 пакетом акцш в штересах широко'1 
громадськосп.

Кшцевою метою державно! учаеп в Товариств1 е максим1защя ринковоУ вартост1 
Товариства та шдвищення швестицшно'1 привабливост1, що буде досягнуто за рахунок 
його розвитку.

Враховуючи вщсутнють Полггики власносп Держави, Фонд виходить з того, що щодо 
державного пакету акцш будуть здшснюватися два паралельних процеси, яю мають бути 
ч1тко вщщлеш один в1д одного, перший -  це процес приватизаци державного пакету 
акцш, у випадку прийняття такого ргшення та другий -  управлшня належним держав! 
пакетом акцш з максимальною ефектившстю та виключно в межах прав, яким надшений 
акцюнер-власник вщповщного пакету акцш, та без застосування сво'1х владних 
повноважень.

2.3. Держава у рол1 власника. Фонд як суб’ект управлшня належним держав1 пакетом акцш 
д1е в якост1 шформованого 1 активного власника, забезпечуватиме тим самим, щоб 
управлшня Товариством здшснювалося на основ1 прозоростг та ш дзвтю ст1 1 з високим 
ступеней професюнагпзму та ефективност1.

Фонд як акцюнер забезпечуватиме та, в межах надежного держав1 пакету акц1Й 
Товариства, сприятиме в1дпов1дност1 д1яльност1 Товариства загальноприйнятним 
корпоративним нормам.

Фонд забезпечуватиме повну операцшну незалежнгсть Товариства утримуватиметься в1д 
втручання в управл1ння Товариством, кр1м реал1заци своТх прав як акцюнера Товариства 
в межах надежного держав1 пакету акц1Й.

Фонд забезпечуватиме невтручання в Д1яльшсть Дирекцп та Маглядово! ради 1 
поважатиме IX незалежн1сть. У  взаемовщносинах з Дирекц1ею та Наглядовою радою 
Фонд Д1ятиме виключно як акцюнер Товариства, не застосовуючи своТ владн! 
повноваження. До основних обов’язюв Фонду як акцхонера входять:

- Участь у Загальних зборах 1 ефективне зд1Йснення свого права голосу.

- Сприяння у створенш Наглядово'1 ради де бшьш1сть члешв становитимуть 
незалежн1 директори, сприяння у диверсифжацп складу Наглядово'1 ради, 
недопущения обмеження повноважень Наглядово\' ради.

- Забезпечення прозорого процесу вщбору Генерального директора та сприяння 
Генеральному директору у вщбор1 член1в Дирекцп.

Забезпечення удосконалення системи зв1тност1, що дозволяе акцюнерам 
Товариства вести регулярний мошторинг, перевгрку 1 оц1нку результате 
д1яльност1 Товариства з державною участю, а також нагляд 1 мошторинг щодо 
дотримання застосовних стандарт1в корпоративного управлшня;

- Контроль за розкриттям Товариством шформаци, що п1длягае публ1чному 
розкриттю, а також розкриттю акцюнерам Товариства.

- Шдтримання постшного д1алогу 13 незалежним аудитором (аудиторською 
ф1рмою) Товариства та Державною аудиторською службою Украши.

- Створення (та послщовне дотримання) ч1тко1 пол1тики виплати винагороди 
членам Наглядово1 ради та Дирекцп, яка сприятиме довго- 1 середньостроковим 
штересам Товариства та дасть можливють залучати 1 мотивувати квал1ф1кованих
фаХ1ВЦ1В. (

2.4 . Товариство здгйснюе свою д1яльшсть в однорщному та конкурентному середовипц, що 
забезпечуе конкуренц!Ю на ринку. Фонд не сприятиме д1яльноеп Товариства, що
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направлена на монопстзащю рингав та не використовуватиме сво! владш повноваження 
для отримання Товариством економ1чних переваг при здшсненш Товариством свое! 
господарсько! д1яльност1 (включаючи, але не виюпочно звшьнення вщ дотримання 
загального законодавства та податкового законодавства, отримання вигоди з будь-яко! 
опосередковано! фшансово! шдтримки).

Товариство не здшснюе д1яльносп, що стосуеться цшей державно'1 гоштики, а у випадку 
здшснення таких витрат у майбутньому, тага витрати в обов’язковому порядку мають 
фшансуватися державою, а шформащя про тай витрати повинна шдлягати публ1чному 
розкриттю.

Пол1тика управлшня належним держав1 пакетом акцш Товариства будуеться на 
принципах, що державш органи не мають права втручатися в д1яльшсть Товариства 
(кр1м реал1зац11 Фондом сво!х повноважень як акцюнера Товариства), а Товариство не 
мае права у будь-який спос1б шдтримувати та спонсорувати будь-яку пол1тичну
Д1ЯЛЬН1СТЬ.

Фонд та Товариство визнають та поважають права защкавлених ос1б (тобто ос1б, як1 
мають законний интерес у д1яльност1 Товариства 1 до яких передус1м належать 
прац1вники, акцюнери, М1сцев1 громади, органи державно! влади, дшов1 партнери тощо), 
передбачен1 в законодавств! або у взаемних угодах.

Товариство повинно звгтувати про в1дносини 13 зац1кавленими особами, включаючи 
вщповщш випадки, що стосуються трудово! сфери, кредитор1в 1 контрагент1в.

Наглядова рада Товариства повинна розробляти (перюдично вносити зм1ни), 
застосовувати, зд1йснювати мон1торинг 1 комун1кац1ю програм або заход1в щодо 
забезпечення внутрхшнього контролю, етики та дотримання нормативно-правового 
регулювання, включаючи Т1, як1 сприяють запоб1гання шахрайства та корупцп. Вони 
повинн1 бути засноваш на нормативно-правових актах Украши, вщповщати 
м1жнародним зобов'язанням 1 застосовуватися Товариством та його доч1ршми 
п1дприемствами.

Товариство у свош робот1 ч1тко дотримуеться високих стандарт1в в1дпов1дально! дшово! 
повед1нки.

Товариство дотримуеться високих стандарт1в прозорост1 1нформацЙ, розкриваючи 
1нформац1ю в обсяз1 не меншому Н1ж компанн приватного сектору, а також пщ час 
ведения бухгалтерського обл!ку дотримуеться м1жнародних стандарт1в бухгалтерського 
обл1Ку.

Р1чна ф1нансова зв1тн1сть Товариства повинна в обов’язковому порядку проходити 
незалежний зовшшнш аудит, заснований на стандартах високо! якос'п. Реал1зац1я 
окремих процедур здшснення державного контролю не замшюе собою проведения 
незалежного зовшшнього аудиту.

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛШНЯ

3 метою досягнення збалансованост! м1ж органами управлшня та контролю, чггкого 
розпод1лу повноважень 1 розмежування !х повноважень та вщповщальност!, а також для 
захисту прав акцюнер1в, Товариством запроваджено ч1тку та прозору структуру 
корпоративного управлшня.

Акцюнери та швестори Товариства. Акцюнерами Товариства визнаються ф1зичн1 ] 
юридичш особи, а також держава в особ1 органу, уповноваженого уиравляти державним 
майном, або територ1альна громада в особ1 органу, уповноваженого управляти 
комунальним майном, як! е власниками акцш Товариства. Гнвесторами Товариства
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визнаються ф1зичш 1 юридичш особи, а також держава в особ1 органу, уповноваженого 
управляти державним майном, або територ1альна громада в особ1 органу, 
уповноваженого управляти комунальним майном, яю е власниками шших цшних папер1в 
ашж акци випущеш (емгговаш) Товариством.

Товариство забезпечуе акцюнерам та швесторам Товариства захист ’!х прав. Акцюнери 
та швестори Товариства мають сукуишсть прав, визначених законодавством Украши, 
Статутом та/або проспектом (проспектами) емюп цшних папергв, яким володпоть так1 
особи.

Акцюнери та швестори Товариства не повинш зловживати наданими 1м правами 1 
здшснювати дп, якт заиодшють шкоду 1ншим акцюнерам та/або швесторам Товариства.

Товариство забезпечуе комушкащю мгж акцюнерами та швесторами, з одше'! сторони, та 
Товариством через Корпоративного секретаря, а у випадку його не обрання через 
звернення акцюнера та/або швестора до Дирекцп, з шшо! сторони.

Права акцюнера, пов’язаш з прийняттям решения акцюнером на Загальних зборах, 
реал1зуються таким акцюнером шляхом участ1 (особисто, або шляхом уповноваження 
трет1х ос1б) у Загальних зборах та вщповщного голосування на таких Загальних зборах. 
Акцюнер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах, кр1м випадк1в, 
встановлених законом.

Кр1м того, акц1онер не може бути необгрунтовано недопущений до участ1 у Загальних 
зборах.

3.3. Загальш збори. Загальш збори е вищим органом управлшня Товариством. Компетенщя 
Загальних збор1в визначаеться В1ДПОВ1ДНО до законодавства Украши, Статуту. Загальш 
збори можуть вир1шувати будь-як1 питания д1яльност1 Товариства, кр1м тих, що 
В1днесен1 до виключно!' компетеицп Наглядово! ради законом або Статутом.

Порядок шдготовки та проведения Загальних збор1в забезпечуе однакове ставлення до 
вс1х акц10нер1в та регламентуеться Статутом.

Товариство зобов’язуеться оргашзовувати проведения Загальних збор1в таким чином, 
щоб акцюнери мали можливють належним чином п1дготуватися до участ1 у них, 
отримати необх!дну шформащю для прийияття р1шень, 1х участь не була пов’язана 13 
великими матер1альними та часовими витратами, забезпечуючи р1вне ставлення до ус1х 
акцюнер1в, незалежно вщ к1лькост1 належних 1М акц1й.

1нформац1я, що стосуеться Загальних збор1в, розкриваеться у порядку, визначеному 
законодавством Украши та Статутом 1 мае бути достатньою та актуальною для 
використання ГГ при пщготовщ для участ1 у акцюнера на Загальних зборах.

Товариство сприятиме та заохочуватиме акцюнер1в Товариства надавати сво! пропозицп 
до проекту порядку денного Загальних збор1в та необгрунтовано не обмежуватиме 
реал1зац1ю цього права акцюнерами. Товариство Д1е виходячи з принципу 
максимального включения пропозицш акцюнергв до порядку денного, кр1м випадк1в 
подання таких пропозицш з порушенням норм законодавства Украши.

Товариство забезпечуе право акцюнергв Товариства на скликання Загальних зборгв у 
випадку 1гнорування Наглядовою радою законних вимог акцюнер1в про скликання 
Загальних збор1в. Порядок скликання таких збор1в акц1онерами Товариства 
регламентовано Статутом.

Кр1м того, Товариство забезпечуватиме компеисац1ю проведения таких Загальних збор1в 
акц10нерами Товариства, що скликали Загальш збори, в порядку‘та спос1б визначений 
ршенням Загальних збор1в.
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3.4 . Наглядова рада. Наглядова рада е колепальним органом, що здшснюе захист прав 
акщонер1в Товариства 1 в межах компетенцй, визначеноТ Статутом та Законом Украши 
"Про акцюнерш товариства", здшснюе управлшня Товариством, а також контролюе та 
регулюе Д1яльшсть Дирекци.

Наглядова рада усвщомлюе свою вщповщальшсть перед акцюнерами Товариства та 
1ншими защкавленими особами, сумлшно 1 компетентно виконуе сво! обов'язки з 
управлшня Товариством та контролю за його д1яльшстю, забезпечуючи не тшьки 
збереження, а й збшыпення вартост1 актив1в Товариства, захист 1 можливкть реал1зацй 
акцюнерами сво!х прав, а також р!вшсть !х прав.

3 метою ефективного управлшня майном Товариства, а також контролю за д1яльшстю 
Дирекци, Наглядова рада надшена значними управлшськими та контрольними 
функщями, що полягають, у тому числ1, в функци надання згоди на вчинення не типових 
для поточно! господарсько! д1яльност1 Товариства правочишв. Дана функщя не 
покликана зменшити ефектившсть та оператившсть д1яльност1 Дирекцп, а лише 
направлена на унеможливлення зловживання з боку посадових ос1б Товариства своши 
повноваженнями, 1, як результат, на захист прав акцюнер1в та швестор1в Товариства. 
Наглядова рада мае право призначати 1 звшьняти з посади Генерального директора та 
шших члешв Дирекци, а також визначати р1вень винагороди для члешв Дирекцп, що 
вцщовщатиме довгостроковим штересам Товариства.

Компетенц1я, порядок роботи, права, обов’язки та вщповщальшсть Наглядово'1 ради 
визначаеться законодавством Украши та Статутом.

Наглядову раду очолюе Голова Наглядово'1 ради, який забезпечуе ефективну оргашзащю 
д1яльност1 Наглядово'1 ради та и взаемод1ю з 1ншими органами та посадовими особами 
Товариства. Голова Наглядово'1 ради вщповщальний за ефективие проведения засщань 
Наглядово'1 ради 1, при необхщностк з гншими членами Наглядово'! ради д1е як сполучна 
ланка для комушкацш з акц!онерами Товариства.

Члени Наглядово'1 ради виконують сво! обов’язки добросов1сно, чесно та виключно в 
штересах Товариства та його акшонер^в 1 1нвестор1в, не розголошують 1нформац1ю з 
обмеженим доступом, яка стала вщомою ш  у зв’язку з виконанням функцш члена 
Наглядово! ради, а також не використовують и у сво'1х 1нтересах або в штересах трет1х 
осхб.

3 метою здшснення ефективного загального кер1вництва та контролю за ф1нансово- 
господарською Д1яльшстю Товариства, а також належного виконання Наглядовою радою 
сво1х обов’язюв, члени Наглядово'1 ради повинн1 мати належну профес1йну придатн1сть, 
квал1ф1кац1ю, осв1ту, досвщ та дхлову репутац1ю. Додатков1 вимоги до член1в Наглядово'1 
ради встановлюються законодавством Украши.

Для забезпечення об’ективного та неупередженого контролю за д1яльшстю Дирекцп та 
забезпечення ефективного управлшня в штересах ус1х акцюнер1в до складу Наглядово'1 
ради обираються незалежш члени (директори).

Незважаючи на те же, що до складу Наглядово'1 ради обираються також представники 
акцюнера 1 на той факт, що акцюнер не може бути обмежений в прав1 вносити на розгляд 
загальних збор1в пропозицп щодо кандидатур до складу Наглядовог ради, Фонд у свош 
д1яльност1 практикуватиме номшування кандидатур до складу Наглядово'1 ради головним 
чином з урахуванням IX квал1ф1кацЙ.

Хоча на момент затвердження цього Кодексу Наглядовою радою ще не розроблено 
механ1зм проведения оцшки д1яльност1 та ефективност1 Наглядово! ради, Наглядова рада 
мае розробити такий мехашзм та щороку проводити належним чином структуровану 
оцшку результата свое'! д1яльност1 та ефективност!.

7



КОДЕКС КОРПОРА ТИВНОГО УПРАВЛШНЯ А Т "ЗАлК

3.5. Комггети наглядовоУ ради. Для шдвищення ефективност1 свое'! д1яльност1 та для 
попереднього розгляду окремих питань, яю потребують бшып детального вивчення, 
Наглядова рада мае право створити постшш чи тимчасов1 ком1тети з числа члешв 
Наглядово'1 ради вщповщно до Статуту та законодавства Украши. Ком1тети не е 
органами Товариства, через ком1тети Наглядово'1 ради Товариство не бере на себе прав та 
обов’язюв. Ком1тети НаглядовоУ ради мають право залучати для фахових консультант 
юрист1в, фшансових та шших експерт1в за р1шенням вщповцдаого ком1тету.

Комггети утворюються за ршенням Наглядово1 ради. Ршення про утворення ком1тет1в 
та про перелж питань, яю передаються йому для вивчення 1 пщготовки, приймаються 
Наглядовою радою.

Кожен комитет мае свое положения про ком1тет, яке затверджуеться Наглядовою радою. 
Положения про ком1тет обов’язково мктить перелш питань, що належать до
повноважень такого комггету.

Наглядова рада приймае рйпення з питань, що належать до компетенци вщповщних 
ком1тет1в, виключно на шдстав1 1 в межах пропозицш вщповщного ком1тету. Якщо 
Наглядова рада ввдхилила пропозиц1ю ком1тету, вона зазначае мотиви свого ршгення 1 
передае його в1дпов1дному ком1тету для повторного розгляду.

У  випадку повторного вщхилення пропозици ком1тет1в, Наглядова рада мае право 
прийняти ршення, що виходить за меж1 пропозицш вщповщних ком1тет1в.

3.6 . Корпоративний секретар. Корпоративний секретар е особою, яка вцщовщае за
взаемод1ю Товариства з акцюнерами, органами управлшня Товариства та швесторами. 
Корпоративний секретар обираеться та вщзиваеться Наглядовою радою за пропозищею 
Голови Наглядово1 ради.

Повноваження, функцп, права та обов’язки Корпоративного секретаря, а також 
квал1фкацшш вимоги до особи, яка обираеться Корпоративним секретарем, порядок 
призначення та вщзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди,
в1дпов1дальност1 та шпп питания д1яльност1 Корпоративного секретаря Товариства 
визначаються в положенш про Корпоративного секретаря, яке затверджуються р1шенням 
Наглядово'1 ради.

Наглядова рада, Дирекщя та 1НШ1 органи й посадов1 особи Товариства зобов’язаш 
надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достов1рну шформащю, 
необхщну для виконання покладених на нього обов’язюв.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаемодда Товариства з 
акцюнерами та/або швесторами забезпечуе Генеральний директор через шдпорядковаш 
йому п1дрозд1ли та/або посадових ос1б.

3.7. Дирекц1я. Кер^вництво поточною д1яльшстю Товариства зд1йснюе колег1альний
Виконавчий орган Товариства -  Дирекщя.

Очолюе та керуе Д1яльшстю Дирекцп -  Генеральний директор, який обираеться та 
повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Персональний склад Дирекцп обираеться Наглядовою радою за поданням Генерального 
директора. Повноваження члешв Дирекцп припиняються Наглядовою радою.

Кшыасний склад Дирекцп становить 3 члени. Членами Дирекцп е Г енеральний директор 
та директори.

Дирекщя тд зв1тна Загальним зборам 1 Наглядовш рад1, оргашзовуе виконання IX р1шень. 
Компетенция, порядок роботи, права, обов’язки та вщповщальшсть ДирекцИ та член1в 
Дирекцп визначаеться законодавством Украши та Статутом.
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3 метою забезпечення ефективного управлшня Товариством Дирекщя надшяеться 
високим ступенем самостшность Наглядова Рада та акцюнери не обмежують 
можливост1 Дирекци оперативно виршувати питания основно! поточно! д1яльност1 
Товариства, враховуючи економ1чну кон’юнктуру, яка може змшюватися.

Дирекщя усвщомлюе свою вщиовщальшсть перед акцюнерами та вважае своею 
головною метою сумлшне та компетентне виконання обов’язгав \з здшснення управлшня 
поточною Д1яльн1стю Товариства, що забезпечуе довгострокову прибутковють та 
швестицшну привабливють Товариства.

Генеральний директор та Дирекщя мають право делегувати частину належних ш 
повноважень конкретному члену Дирекцп. Для цшей реал1зацЙ цього пункту Дирекщя 
мае право затвердити вщповщне положения, яким буде врегульовано розподш 
повноважень конкретного директора в рамках роботи Дирекци. Таке положения не 
потребуе схвалення Наглядовою радою.

Рев131Йна комнпя. Для проведения перев1рки фшансово-господарсько'! д1яльност1 
Товариства Загальш збори можуть обирати Рев1зшну комюпо. У  випадку необрання 
Рев131Йно1 КОМ1СП, и повноваження згщно договору може виконувати визначений 
Загальними зборами незалежний аудитор (аудиторська ф1рма).

Завдання РевпшноТ ком1С11 полягае у зд1йсненн1 планових та позапланових перев1рок 
фшансово-господарсько! д1яльност1 Товариства, його в1докремлених шдроздЫв, а також 
службових розсл1дувань за фактами виявлених порушень. Рев1зшна КОМ1С1Я Д1е на 
тдстав! Статуту та законодавства Украши.

Комушкащя М1Ж органами управлшня та/або контролю Товариства. Здшснення 
комушкацн М1Ж органами управл1ння та/або контролю Товариства здшснюеться шляхом 
направления вщповщним органом Товариства чи його посадовою особою запиту до 
1ншого органу Товариства. Такий запит передаеться В1Д одного органу управл1ння та/або 
контролю Товариства до шшого органу через Корпоративного секретаря. Аналопчне 
стосуеться 1 доведения до вщома оргашв Товариства р1шень 1нших орган1в Товариства.

У  свош д1яльност1 органи Товариства утримуватимуться вщ направления запит!в та 
здшснення безпосередньо! комун1кац11 м1ж нешдконтрольними та/або неп1дзв1тними 
структурними п1дроздшами такого органу Товариства.

4. ЛОЯЛЬШСТЬ ТА В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ

Посадов1 особи орган1в Товариства, усвщомлюючи свою роль в управлшш та контрол1 
д1яльност1 Товариства, мають:

- Добросовюно та розумно Д1яти  в найкращих гнтересах Товариства.

- Розкривати шформацпо про наявн1сть у них конфлжту 1нтерес1в стосовно будь- 
якого р1шення (правочину) Товариства.

- Не використовувати у власних штересах дшов1 можливост1 Товариства (будь-як1 
д1лов1 зв'язки Товариства, вс1 належн1 Товариству майнов1 та немайнов1 права, 
Д1ЛОВ1 пропозици Товариству В1Д трет1х ОС1б, тощо).

В1дповщальн1сть посадових ос1б визначаеться вщповщно до вимог законодавства 
Украши. (
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5. СИСТЕМА ВНУТРИПНЬОГО КОНТРОЛЮ

5.1. Вщповщно до вимог законодавства Украши в Товариств1 створена система внутршнього 
контролю, яка спрямована на забезпечення порядку здшснення 1 досягнення цшей 
внутршнього контролю Товариства.

Метою запровадження системи внутршнього контролю у Товариства е створення 
внутршнього мехашзму захисту вщ потенцшних помилок, порушень, втрат та збитюв, 
для забезпечення надшносп, законное^, ефективносп, а також безпеки д1яльност1 
Товариства в цшому.

5.2. Товариство забезпечуе функцюнування системи внутршнього контролю шляхом:

- контролю посадових ос1б оргашв Товариства за дотриманням законодавства Украши та 
акт1в внутрппнього регулювання Товариства;

- розподшу обов’язк1в шд час здшснення д1яльност1 Товариства;
- контролю за шформацшною безпекою та обмшом шформащею;
- впровадження процедур внутршнього контролю;
- проведения мошторингу системи внутр1шнього контролю;
- впровадження процедур внутр1шнього аудиту.

5.3. На Товариств1 мае бути створена та функцюнувати Служба внутршнього аудиту 
Товариства або Д1яти внутрплнш аудитор. Запровадження та Л1КВ1дац1я посади 
внутр1шнього аудитора Товариства або Служби внутр1шнього аудиту Товариства 
вщнесено до компетенцп Наглядово'1 ради. Кр1м того, до повноважень НаглядовоТ ради 
в1днесено: (1) призиачення на посаду та звшьнення з посади внутр1шнього аудитора 
Товариства, призиачення на посади та звшьнення оаб  з посад Служби внутршнього 
аудиту Товариства, (п) визначення орган1зац1Йно'1 структури Служби внутр1шнього 
аудиту Товариства та (ш) затвердження умов трудових договор1в, що укладаються з 
пращвниками Служби внутр1шнього аудиту (з внутршшм аудитором), включаючи 
голову, встановлення розмгру 1хньо1 винагороди, у тому числ1 заохочувальних та 
компенсац1йних виплат.

5.4 . Внутр1шнш аудитор/Служба внутр1шнього аудиту Товариства зв1туе перед Дирекц1ею та 
Наглядовою радою, а в свош д1яльност1 п1дпорядкована Наглядов1й рад1 вщповщно до 
законодавства Украши.

6. РОЗКРИТТЯ 1НФОРМАЦП ТА ПРОЗОР1СТБ

6.1. 1нформац1я про Товариство розкриваеться в1дпов1дно до вимог законодавства та Статуту 
з перюдичшстю, що забезпечуе своечасне повхдомлення защкавлених ос1б про суттев1 
змши, що стосуються д1яльност1 Товариства.

6.2. 1нформацшна пол1тика Товариства спрямована на яюсне та ирозоре управл1ння 
Товариством в1дпов1дно до м1жнародних стандарт!в, досягнення найбшын повно!' 
реал1зац11 прав акщонер1в та 1нших зац1кавлених ос1б на отримання шформацп, яка може 
1стотно вплинути на ирийняття ними 1нвестиц1Йних та управл1иських р1шень, а також на 
захист конф1денц1Йио11иформац11 Товариства.

6.3. Найпоширешшим засобом розкриття шформацп про Товариство е публ1чний р1чний звгт, 
а також розкриття шформацп на сайт1 Товариства.

6.4. Прагнучи забезиечити В1дкрит1сть 1нформац11 про д1яльшсть Товариства, Товариство 
розкриватиме всю ютотну 1нформац1Ю про свою Д1яльн1сть в порядку визначеному 
Положениям про порядок доступу акцюнер1в до шформацп та документ1в.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛШНЯ АТ "ЗАлК

7. ПЕРЕХ1ДН1 ТА ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Товариство може вдосконалювати норми Кодексу та зобов’язане шдтримувати його в 
актуальному сташ вщповщно до вимог сучасних стандарта свггово1 та вхтчизняно'! 
практики корпоративного управлшня, змш потреб та штереав акцюнер1в, пращвник1в, 
юпента, партнеров та шших ос1б, що зац1кавлен1 у д1яльност1 Товариства шляхом 
внесения до нього змш (викладання цього Кодексу в новш редакцп), як1 затверджуються 
р1шенням Загальних збор1в.

7.2. У  випадку внесения змш до законодавства Украши та у раз1 розб1жностей м1ж нормами 
нормативно-правових акт1в та нормами цього Кодексу, цей Кодекс застосовуеться в 
частиш, що не суперечить нормам таких нормативно-правових акпв.


