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Положения про комтет наглядово'( ради Акшонерного товариства «Запоупъкий виуобничий алюмгшевий комбтат» >питань визначення
винагороди посадовим особам товариства та призначень

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Це Положения про комггет наглядовоТ ради Акцюнерного товариства «Запор1зький виробничий
алюм!н1евий комбинат» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень
(дагн - Положения) розроблено вщповщно до норм законIв УкраТни «Про управлшня об'ектами
державноТ власностЬ>. «Про акцюнерш товариства», статуту Акцюнерного товариства «Запор1зький
виробничий алюмЫевий комбинат» (дал1 - Товариство) та шших нормативних документ, що
регулюють д!яльшсть Товариства.

1.2.

Ком1тет наглядовоТ ради Акцюнерного товариства «Запор1зький виробничий алюмЫевий комбшат» з
питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (дал1 - Ком п ет)
створюеться за ршенням наглядовоТ ради Товариства (дал1 - Наглядова рада) 1 е консультативнодорадчим органом, що забезпечуе ефективне виконання Наглядовою радою сво'Тх функций. Компот не
е органом управлшня Товариством.

1.3.

Наглядова рада приймае решения з питань, що належать до компетенцп Комитету виключно на пщстав1
1 в межах пропозицш Ком1тету. Якщо Наглядова рада вщхилила пропозицш Ком1тету, вона зазначае
мотиви свого решения 1 передав його Ком1тету для повторного розгляду. Висновки Ком н ету
розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому статутом Товариства для прийняття
Наглядовою радою рпиень.

1.4.

Ком1тет здшснюе свою Д1яльшсть в1дповщно до цього Положения, у своТй д1яльност1 керуеться
законодавством УкраТни, статутом Товариства, ршеннями НаглядовоТ ради та 1ншими нормативними
документами.
2. МЕТА УТВОРЕННЯ КОМИТЕТУ

2.1.

Метою утворення Комггету е забезпечення ефективноТ роботи НаглядовоТ ради у вирпиенш питань,
в1днесених до и компетенцИ' та з метою залучення до управл1ння Товариством квал|фи<ованих фах1вд1в
I стимулювання Тх роботи.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМ1ТЕТУ

3.1.

До предмета вщання Ком1тету належать:
(1)

розроблення та перюдичиий перегляд полггики (внутр1шнього положения) Товариства з питань
визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень;

(2)

визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на зампцення
вакантних посад у Дирекци, а у випадках, передбачених статутом або впутршппми
документами товариства, - 1нших вакантних посад;

(3)

визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питания вщсторонення
Генерального директора та/або член1в Дирекцп Товариства в1д здшснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здшснюватиме повноваження Генерального директора та/або
члена Дирекцп;

(4)

визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питания визначення перелжу
посад в Товариств1, призначення на яю або зв1льнення з яких, потребують попередньоТ згоди
НаглядовоТ ради (кр1м випадк1в зв1льнення пращвника за власним бажанням), в тому чис\п
иопередне затвердження умов цившьио-правових та/або трудових договоров (контракт!в) з
такими особами, розм1ру Тх винагороди, за виключенням внутр1шнього аудитора Товариства
або пращвниюв служби внутр1шнього аудиту Товариства;

(5)

визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питания обрання та
припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;

(6)

надання рекомендаций щодо погодження призначення та звшьнення (кр1м випадкпв зв1льиення
прац1вника за власним бажанням) Генеральним директором кер1вник1в доч1рн1х п1дприемств,
ф1Л1Й, представництв, вщцшень, 1нших в1докремлених дщроздЫв;

(7)

перюдичне оц1нювання структури, розм1ру, складу 1 роботи ДирекщТ та надання рекомендацш
Наглядов1Йрад] щодо будь-яких змш;
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3.2.

(8)

перюдичне оцшювання члешв Дирекцп на вщповщшсть квал1ф1кацшним вимогам та
зв1тування щодо зазначеного питания Наглядовш рад1;

(9)

розроблення плану наступництва для посад голови та члешв НаглядовоТ ради, внесения
пропозицш акцюнерам щодо кандидатур на посади члешв НаглядовоТ ради;

(10)

розроблення плану наступництва для посад Дирекцп, забезпечення наявноеп у Дирекци
иалежного плану наступництва шших оаб, яю здшснюють управлшсью функци в Товариствк

(11)

надання Наглядовш рад| рекомендацш щодо персонального складу кожного з и ком1тет1в, а
також перюдичноТ ротаци члешв НаглядовоТ ради М1ж комиетами;

(12)

розроблення та надання Наглядовш рад1 для затвердження правил (кодексу) етичноТ поведшки
посадових ОС16 оргашв Товариства, який, зокрема, регулюе питания конфл1кту штереав,
конфщенцшиост!, чесного ведения справ, захисту та иалежного використання актив1в
товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутршшх нормативних
акт1в, а також необх1дн1сть надання Наглядовш рад1 1нформац11 про будь-як1 В1дош факти
порушень вимог законодавства або етичних норм;

(13)

забезпечення проведения програм з ор1ентацп та навчання для член1в Наглядово1 ради та
Дирекци, необхщних для ефективного виконання ними сво1х обов’язюв у запроваджуванш в
Товариств1 модел1 корпоративного управлшня;

(14)

розроблення та перюдичний перегляд пол1тики (внутр1шнього положения) Товариства з питань
винагороди;

(15)

внесения пропозицш акцюнерам щодо винагороди члешв Наглядово1 ради;

(16)

внесения пропозицш Наглядовш рад1 щодо винагороди члешв Дирекци;

(17)

надання пропозицш до НаглядовоТ ради щодо винагороди члешв Дирекцп. Таю пропозицп
повинш стосуватися будь-яких форм компеисаци, включаючи, зокрема, фжсовану вииагороду,
винагороду за результатами д!яльности пенс1йн1 домовленост1 та компенсац1ю при звшьненн1.
Пропозиц11 щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинн! супроводжуватися
рекомендац1ями щодо в1дпов1дних Ц1лей та критерив оц1нки;

(18)

надання пропозицш до Наглядово'1 ради щодо шдивщуальноТ винагороди, що надаеться члену
Дирекцп, гарантуючи Тх сум!сн1сть з пол1тикою винагороди, прийнятою Товариством, та Тх
в1дпов1дн1сть ОЦ1НЦ1 роботи зазначених члешв;

(19)

надання пропозиц1й до Наглядово1 ради щодо форм та ктотних умов договор1в та контрактов
для члешв Дирекци;

(20)

надання пропозицш до НаглядовоТ ради щодо ключових показншав ефективноеп та
орган1зац1я процедур перюдичноТ оценки IXвиконання членами Дирекци;

(21)

надання загальних рекомендаций Дирекци щодо р1вня та структури винагороди для ос:б, яю
здшснюють управлшсью функци;

(22 )

контроль р!вня та структури винагороди для ос1б, як1 зд1Йснюють управл1нськ1 функци,
базуючись на достов1рнш 1нформаци, надан1ЙДирекщею.

Ком1тет повинен вивчати пол1тику Дирекци щодо добору та призначення ос 16, як1 зд|йснюють
управл1нськ1 функци в Товариств!.
Будь-як1 пропозиц1'Т щодо призначення посадових ос1б Товариства, призначення яких належить до
компетенци НаглядовоТ ради вщповщно до закону чи передбачено статутом Товариства, мають бути
попередньо погоджеш Комггетом.
Генеральний директор або особа, що виконуе його обов’язки, при призначенш ос1б, яю зд1йснюють
управл1нськ1 функци, мае погоджувати Тхн1 кандидатури з Ком1тетом з питань призначень.

3.3.

3 питань визначення винагороди посадовим особам Товариства Комггет мае право надавати
Наглядовш рад| пропозицп для подальшого затвердження Тх загальними зборами акщонер!в та/або
Наглядовою радою, зг1дно иовноважень визначених статутом Товариства, щодо розм^ру винагороди
членам рев1зшно'Т ком1С1Т Товариства 1 НаглядовоТ ради та проектов договор1в, що укладатимуться з
ними.
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3.4.

Наглядова рада Товариства за своТм решениям мае право збшынити перелж питань, яю вщносяться до
компетенцп Комитету, шляхом внесения змш до цього Положения.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМ1ТЕТУ

4.1.

4.2.

Для реал1зацп повноважень наданих Комггету, Комггет надшяеться такими правами:
(1)

отримувати шформащю та документи, що стосуються /ияльносп Товариства;

(2)

заслуховувати звгги та вимагати пояснень вщ Генерального директора та/або члешв Дирекцп,
шших пращвниюв Товариства, доч1ршх шдприемств, фшй, представництв щодо Тх д^яльностц

(3)

проводити дошидження з питань, втднесених до повноважень Ком1тету;

(4)

проводити В1дб1р кандидатов на замщення посади Генерального директора та/або члешв
Дирекцп;

(5)

надавати рекомендацп стосовно умов контракт, яю укладатимугься з Генеральиим
директором та/або членами Дирекцп, встановлення розм1ру Тх винагороди;

(6 )

надавати рекомендацп стосовно вщсторонення Генерального директора та/або члешв Дирекцп
вщ здшснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здшснюватиме повноваження
Генерального директора та/або члешв Дирекцп, голови та/або член:в шших оргашв Товариства
(у раз1 Тх створення) за виключенням внутрпинього аудитора Товариства та/або пращвник1в
служби внутр1шнього аудиту Товариства;

(7)

надавати рекомендац1Т стосовно визначення перел1ку посад в Товариств!, призначення на як1
або зв1льнення з яких, потребують попередньо'Т згоди НаглядовоТ ради (кр)м випадюв
зв)льнення прац1вника за власним бажанням), в тому числ1 щодо затвердження умов цивгльноправових та/або трудових договор1в (контракте) з такими особами, розм1ру Тх винагороди, за
виключенням внутрпинього аудитора Товариства та/або пращвниюв служби внутршшього
аудиту Товариства;

(8)

надавати рекомендацп стосовно обрання та припинення повноважень корпоративного
секретаря Товариства, здшснення вщбору кандидатури на зампцення вакантно!' посади
корпоративного секретаря Товариства;

(9)

надавати рекомендацп стосовно погодження призначення та звшьнення (кр1м випадюв
зв1льнення пращвника за власним бажанням) Генеральним директором кер^вниюв доч1ршх
п1дприемств, фш1Й, представництв, в1дд1лень, шших вщокремлених пщроздш^в за
виключенням внутршнього аудитора Товариства та/або прац1вниюв служби внутршнього
аудиту Товариства;

(10)

Надавати Наглядовш ра/и 1НШ1 пропозицп з питань В1днесених до компетенщТ Компету.

Для реал1зац|Т повноважень наданих Комитету, на Ком1тет покладаються наступш обов’язки:
(1)

реал13овувати покладен! на Ком1тет повноваження вщповщно до цього Положения, вимог
законодавства УкраТни, статуту Товариства та внутршшх документов Товариства;

(2)

надавати Наглядовш рад1 Товариства пропозицп (висновки) з питань, що належать до
повноважень Ком1тету;

(3)

своечасно шформувати Наглядову раду Товариства про ризики, яю виникають у Товариства;

(4)

не розголошувати конфщенцшну шформащю та комерцшну таемницю Товариства, яка стала
в1дома П1д час виконання своУх функц1Й.

5. СКЛАД КОМ1ТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕН1В
КОМ1ТЕТУ

5.1.

До складу Комитету входить 3 (три) члени НаглядовоТ ради, два з яких е незалежними членами
НаглядовоТ ради
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5.2.

Персональний склад Комитету обираеться Наглядовою радою з числа члешв НаглядовоТ ради,
бйтышстю голос!в члешв НаглядовоТ ради, яю приймають участь в засщанш НаглядовоТ ради.

5.3.

Член Компету може бути одночасно членом шших ком1тет1в НаглядовоТ ради.

5.4.

При обранш членIв Комггету повинш враховуватися Тх оевпа, професшна шдготовка, доевщ роботи в
сфер1 д!яльност1 Комггету 1 шин спещальш знания, необхщш для здшенення членами Ком1тету своТх
повноважень.

5.5.

Члени Компету обираються на строк повноважень таких ос1б як члешв НаглядовоТ ради.
Повноваження Комггету, а також будь-якого члена Комитету можуть бути достроково припинеш за
ранениям НаглядовоТради.

5.6.

Без р1шення НаглядовоТ ради повноваження члена Комггету, в тому числ1
припиняються:

5.7.

\

голови Комггету

(1)

за його бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за два тижш;

(2)

в раз! неможливост1 виконання обов'язюв члена НаглядовоТ ради за станом здоров'я;

(3)

в раз1 набрання законно'Т сили вироком чи рппепиям суду, яким його засуджено до покарання,
що виключае можливють виконання обов'язюв члена НаглядовоТ ради;

(4)

в ран смерт1, визнання його нед1ездатним, обмежено /цездатним, безвюно вщеутшм,
померлим;

(5)

у раз1 отримання Товариством письмового повщомлення про замшу члена НаглядовоТ ради,
який е представником акционера;

(6 )

у раз! надання про себе завщомо недостов1рно'Т 1нформац1'Тпщ час перебування кандидатом на
посаду члена НаглядовоТ ради, якщо статутом Товариства чи д1ючим законодавством
виключаеться можливють виконання такою особою обов'язюв члена НаглядовоТ ради;

(7)

у раз1 якщо незалежний член НаглядовоТ ради - член Ком1тету протягом строку своТх
повноважень перестае вщповщати вимогам, визначеним статтею 531 Закону УкраТни «Про
акцюнерш товариства» та/або шшим вимогам щодо незалежносп, передбачених чинним
законодавством.

Члени Ком1тету в рамках повноважень Комггету мае право:
( 1)

у письмовш форм! вимагати документа 1 шформащю, необхщну для прийняття р1шення з
питань компетенцй' Комитету у Дирекцп, кер1вниюв структурних пщроздЫв Товариства;

(2)

вносити письмов! пропозицп щодо формування плану роботи Компету;

(3)

вносити питания до порядку денного засщань Комггету;

(4)

вимагати скликання засщання Ком1тету.

5.8.

Члени Ком1тету пщ час зд1йснення своТх прав I виконанш обов'язкнв повинн1 Д1яти виключно в
1нтересах Товариства та його акцюнер1в.

5.9.

Ком1тет очолюеться головою Комггету, який обираеться Наглядовою радою Товариства з числа
незалежних члешв НаглядовоТ ради.

5.10.

Одна 1 таж особа може очолювати одночасно Комггет та будь-який шший комггет НаглядовоТ ради.

5.11.

За вщсутност! голови Компету на засщанш Комггету його обов'язки виконуе член Комггету, який
обираеться членами Комитету з числа присутн1х на вщповщному зас1датп бшьш1стю голос!в члешв
Ком1тету, як1 беруть участь в засщанш.

5.12.

За в1дсутност1 голови Компету його функцп щодо скликання засщання Ком1тету, затвердження
порядку денного, забезпечення взаемодп Ком1тету з шшими ком1тетами та органами управл1ння
Товариства тимчасово може виконувати голова НаглядовоТ ради або заступник голови НаглядовоТ
ради.

5.13.

Голова Ком1тету виконуе наступи! функцп:
(1)

скликае засщання Ком1тету 1 головуе на них;
5

Положения про комт ет наглядово'1 ради Акшонерного товариства « Запоппький виробничий алтмшивий комбтат» з питань визначення

винагороди посадовим особам товариства та призначень

(2)

визначае дату, час, мкце, форму проведения 1 затверджуе порядок денний засщань Комггету;

(3)

представляе Комитет при взаемодп з Наглядовою радою, шшими комитетами при Наглядовш
рад1, виконавчим органом Товариства, кер1вниками структурних пщроздшв Товариства та
шшими органами та особами;

(4)

забезпечуе в процес1 д1яльност1 Комнету дотримання вимог законодавства Укра'Тни та
внутр1шн!х нормативних документов Товариства;

(5)

виконуе шин функци, передбачеш законодавством УкраТни, статутом Товариства, цим

Положениям та шшими внутршппми нормативними документами Товариства.
5.14.

3 метою повноти 1 якоси подготовки матер1ал1в до засщань, Ком пет мае правоутворювати експертш
групи або залучати незалежних експерт1В. Розмор винагороди члешв експертних груп / незалежних
експерт1в визначаеться р штевням НаглядовоТ ради за пропозищею Комнету. Комггет мае право
звертатися також для отримання вщповщних висновюв та роз’яснень до прафвниюв Товариства.
6. ОРГАН13АЦШ РОБОТИ КОШТЕТУ

6.1.

Оргашзацшною формою робота Комнету е засщання.

6.2.

Засщання Комнету проводяться в мору необхщностт 1 вважаються правомочними, якщо в ньому бере
участь бшыне половини складу Ком1тету. На засщанш Комитету головуе голова Комнету, або один 13
члешв Комнету, який обраний на вщповщному засщанш у раз1 вщсутноеп голови Комнету.

6.3.

Члени Комггету мають брати участь у його робот! та голосувати особисто.

6.4.

Засщання Комнету скликаються на вимогу:
Голови НаглядовоТ ради Товариства;
Голови Комггету;
будь-якого з члешв НаглядовоТ ради Товариства;
Дирекцп або члена Дирекцп.

6.5.

Вимога про скликання засщання в письмовш форм оподаеться голов1 Комнету або Голов! НаглядовоТ
ради, в раз) вщсутностт Голови Комггету, 1 мае мастита перелш питань запропонованих для розгляду на
засщанш Комнету.

6 .6 .

Повщомлення про проведения засщання Комггету за пщписом Голови Комггету надсилаеться
(надаеться) членам Комнету, а також 1шщатору проведения засщання у порядку та строки визначеш
статутом Товариства для скликання засщання НаглядовоТ ради.

6.7.

Повщомлення про засщання Комггету його членам надсилае (надае) корпоративний секретар
Товариства.

6 .8 .

До повщомлення про засщання Комитету додаються ВС1 необхщш документи, пов’язаш з порядком
денним засщання Комггету.

6.9.

До порядку денного засщання Комггету обов’язково включаються питания, запропоноваш для
розгляду Головою НаглядовоТ ради, головою Комггету, членами НаглядовоТ ради, Генеральним
директором та/або членами Дирекцп.

6.10. На засщаннях Комггету не можуть розглядатися питания, не зазначеш в повщомленш про проведения
засщання Комитету, за винятком випадюв, коли за розгляд такого (таких) питания (питань)
проголосували вс1 присутш на засщанш члени Комитету.
6.11. Ршення Комнету приймаеться колепально, простою бшышстю голос1в членов Комнету, яю беруть
участь у його засщанш 1 мають право голосу. Кожен член Комггету шд час голосування на засщанш
мае один голос.
6.12. Решения Комитету оформляються протоколом. Вимоги до оформления протоколу засщання Комггету
аналопчш вимогам до оформления протоколу засщання НаглядовоТ ради.
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6.13.

Члени Компету, яю не згодш з вщповщиим рнненням, прийнятим на засщанш, можуть висловити
окрему думку, що вноситься до протоколу засщання Компету.

6.14.

Направления повщомлень про засщання Ком1тету, оргашзащя ведения, оформления, збершання
протокол 1в засщань К'очп’тету, оформления шших докуменпв, пов’язаних з /ияльшетю Комитету,
покладаеться на корпоративного секретаря Товариства.

6.15.

Комггет може приймати рппення з питань, внееених на його розгляд, шляхом заочного голосування
(опитування) члешв комитету в порядку та в спос1б, який передбачений для заочного голосування
членами НаглядовоТ" ради.
7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОПОЗИЦШ (ВИСНОВК1В) КОМ1ТЕТОМ ТА ПОРЯДОК IX
РОЗГЛЯДУ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ.

7.1.

3 моменту створення Комитету, Наглядова рада Товариства приймае рппення з питань, що належать до
компетенцп Ком пету, виключно на пщстав1 1 в межах пропозицш Комггету.

7.2.

Пропозищя Ком1тету мае мютити запропоноваш проекта ршень для НаглядовоТ ради з питань наданих
на розгляд Компету.

7.3.

Пропозицп (висновки) Компету затверджуються ргшенням Комтету на його засщанш з оформлениям
вщповщного протоколу Комггету.

7.4.

Прогтозицм (висновки) Ком1тету розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому дпочим
законодавством та статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рнпень.

7.5.

Якщо Наглядова рада в1дхилила пропозищю Комитету, вона зазначае мотиви свого ртаення I передае
його Комггету для повторного розгляду.
8. ПЕРЕХ1ДН1 ТА ПРИКШЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

Питания, не врегульоваш цим Положениям, регулюються статутом Товариства та шшими
внутр1шшми документами Товариства, законодавством УкраТни, 1 р1шеннями НаглядовоТ ради.

8.2.

Якщо будь-яке положения цього Положения буде визнано недшсним у встановленому законом
порядку, це не тягне за собою визнання недшсними шших положень цього Положения.

8.3.

У випадку розб1жностей М1Ж нормами цього Положения та статутом Товариства, перевагу мають
положения Статуту.

8.4.

У випадку внесения змш до законодавства УкраТни та у раз: розб1жностей М1ж нормами нормативноправових акт1в та нормами цього Положения, це Положения застосовуеться в частиш, що не
суперечить нормам таких нормативно-правових ак пв.

8.5.

До моменту обрання до складу НаглядовоТ ради незалежних члешв НаглядовоТ ради, норми цього
Положения в частиш входження до складу Компету незалежних члешв НаглядовоТ ради та обрання
голови Комитету 31 складу незалежних члешв НаглядовоТ ради не застосовуються.

8.6.

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

8.7.

3 урахуванням положень п.8.6 цього Положения, у раз1, якщо протягом певного перюду часу одним з
акцюнер1в Товариства е/буде держава в особ1 уповноваженого органу та щодо належних держав! акцш
буде прийнято р1шення про Тх приватизацию це Положения д1е/д1ятиме в частиш, що не суперечить
законодавству з питань приватизаций а норми нормативно-правових акпв з питань ириватизаци
мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положения.
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