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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положения про принципи формування наглядовоТ ради акционерного товариства «Запор13ький 
виробничий алюмЫевий комбшат» (дал! -  Положения) розроблено вщповщно до норм Закошв 
УкраТни «Про управлшня об'ектами державно!' власиостЬ>, «Про акцюнерш товариства» та на 
виконання постанов Кабшету Мшютр1в Укршни вщ 10 березня 2017 р. № 142 «Деяк1 питания 
управлшня державними унггарними пщприемствами та господарськими товариствами, у статутному 
каштал! яких бшьше 50 вщсотюв акщй (часток) належать державЬ> та вщ 10 березня 2017 р. № 143 
«Деяк! питания управлшня об’ектами державноТ власност1».

1.2. Положениям встановлюються загальш вимоги до кандидат!в до складу наглядовоТ ради акцюнерного 
товариства «Запор^зький виробничий алюмш1евий комбшат» (дал1 -  Товариство), визначаються 
функци члена наглядовоТ ради Товариства (дал1 -  Наглядова рада), а також сфера компетенцп та 
сукупшсть професшних навичок, якими повинен волод1ти член НаглядовоТ ради, його професшш та
ОСОбиСТ1 ЯКОСТ1.

2. ОСНОВН1 ЗАСАДИ Д1ЯЛЬИОСТ1ИАГЛЯД0В01 РАДИ. ФУНКЦИ ЧЛЕНА ИАГЛЯД0В01
РАДИ

2.1. Наглядова рада е органом Товариства, що здшснюе захист прав акщонер1в, 1 в межах компетенцп, 
визначено'Т статутом Товариства та чинним законодавством, контролюе та регулюе Д1яльшсть дирекцИ' 
Товариства (дал1 -  Дирекц1я).

2.2. До компетенцп Наглядово'1 ради належить вир1шення питаиь, передбачених законом, статутом 
Товариства, а також переданих на вир1шення Наглядово'1 ради загальними зборами акцюнергв 
Товариства (дал1 -  Загалын збори).

2.3. Кшькюний склад Наглядово'1 ради встановлюеться статутом Товариства.

2.4. Порядок оргашзацп роботи НаглядовоТ ради визначаеться статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

2.5. Функци, права та обов’язки члена НаглядовоТ ради встановлюються статутом Товариства та/або 
чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕН1В НАГЛЯД0В01 Р АДИ

3.1. Члени НаглядовоТ ради обираються акцюнерами т д  час проведения Загальних збор1в шляхом 
кумулятивного голосування на строк визначений статутом Товариства. Порядок проведения 
кумулятивного голосування, а також пщрахунок голосов здшснюеться в порядку визначеному 
статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу НаглядовоТ ради обираються акцюнери або особи, яю представляють Тхш 1нтереси (дал1 - 
Представники акцюнер1в) та незалежн1 члени НаглядовоТ ради (дал1 - Незалежн! директори).

3.3. Кллькють Незалежних директор1в у Наглядов1Й рад1 визначаеться статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

3.3.1. Повноваження члена НаглядовоТ ради дшеш з моменту його обрання Загальними зборами. У разг 
замши члена НаглядовоТ ради - представника акцюнера повноваження вщкликаного члена НаглядовоТ 
ради припиняються, а новий член НаглядовоТ ради набувае повноважень з моменту отримання 
Товариством письмового повщомлення вщ акц1онера (акцюнер1в), представником якого е вщповщний 
член НаглядовоТ ради.

3.4. Повноваження члена НаглядовоТ ради за ршенням Загальних збор1в можуть бути припинен1 
достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу НаглядовоТ ради. У 
такому раз1 р1шення про припинення повноважень члешв НаглядовоТ ради приймаеться Загальними 
зборами простою бшышетю голос1в акц1онер1в, як1 зарееструвалися для учасп у Загальних зборах.

3.5. Положения п. 3.4 цього Положения не застосовуеться до права акцюнера (акцюнергв), представник 
якого (яких) обраний до складу НаглядовоТ ради, замIнити такого представника -  члена НаглядовоТ 
ради. Член НаглядовоТ ради, обраний як представник акцюнера або групи акнюнер1в вщповщно, може 
бути замшений таким акц!онером або групою акцюнергв у будь-який час.

ПОЛОЖЕНИЯ ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВО! РАДИ А Т  «ЗАлК»

2



ПОЛОЖЕНИЯ ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВО! РАДИ А Т «ЗАлК»

4. ЗАГАЛЬШ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТЮ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОГ РАДИ, СФЕРА 
КОМПЕТЕНЦП ТА СУКУШПСТЬ ПРОФЕСШНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН 

ВОЛОД1ТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВО? РАДИ, ЙОГО ПРОФЕС1ЙН1 ТА ОСОБИСТ1ЯКОСТ1

4.1. Кожний акцюнер мае право внести пропозицп щодо кандидатов до складу НаглядовоТ ради, кшыйсть 
яких не може перевищувати кшькюного складу НаглядовоТ ради. Порядок внесения пропозицш щодо 
кандидапв до складу Наглядово'Т ради визначаеться статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

4.2. При вщбор1 кандидапв в члени Наглядово'Т ради, кожен акцюнер, що мае нам1р внести пропозищю 
щодо кандидапв до складу НаглядовоТ ради, якщо це не порушуе його права визначеш законом та/або 
статутом Товариства, мае забезиечити р1зномаштнють складу НаглядовоТ ради вщповщно до вимог до 
кандидатов на посаду члена НаглядовоТ ради, що повинш бути однаковими для кандидата на посаду 
Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акцюнера в Наглядовш рад1 такого 
Товариства, кр1м вимог незалежноеп для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених 
законом.

4.3. Кожен акцюнер самостшно визначае кандидапв до складу НаглядовоТ ради, якщо шший порядок Тх 
вщбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом НаглядовоТ ради може бути лише ф1зична особа. Член НаглядовоТ ради не може бути 
одночасно членом Дирекцп та/або членом рев13шно'Т комгсп Товариства.

4.5. Незалежним директором може бути обрана ф1зична особа яка вщповщае критер1ям та вимогам 
встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.6. Кандидат в члени НаглядовоТ ради повинен вщповщати таким обов'язковим вимогам:

наявнють вищо'Т освгги, знань та професшних навичок, досвщу роботи та шших характеристик, 
необхщних для надежного зд1йснення повноважень члена НаглядовоТ ради, з урахуванням виду 
д1яльност1 та спец1ал1зацп Товариства;

наявнють повноТ цившьно'Т д1ездатност1 ;

вщсутнють непогашено'Т судимост1 .

добропорядн!Сть, неупереджен1сть та бездоганна дшова репутац1я.

5. ПЕРЕХ1ДН1 ТА ПРИКПЩЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. У випадку внесения змш до законодавства УкраТни та у раз1 розб^жностей м1ж нормами таких 
нормативно-правових акпв та нормами цього Положения, це Положения застосовуеться в частиш, що 
не суперечить нормам таких нормативно-правових акпв.

5.2. У раз1, якщо протягом певного перюду часу одним з акцюнер1в Товариства е/буде держава в особ1 
уповноваженого органу, це Положения д1е/д1ятиме в частин1, що не суперечить законодавству з питань 
управлшня державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових акпв з питань 
управлшня державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами 
цього Положения.

5.3. 3 урахуванням положень п.5.2 цього Положения, у раз1 , якщо протягом певного перюду часу одним з 
акцюнер1в Товариства е/буде держава в особ1 уповноваженого органу та щодо належних держав1 акцш 
буде прийнято р1шення про Тх приватизацно це Положения д 1е/д1ятиме в частин1 , що не суперечить 
законодавству з питань приватизацп, а норми нормативно-правових акпв з питань приватизацн 
мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положения.

3


