ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так
Ні
1
Випуск акцій

X
2
Випуск депозитарних розписок

X
3
Випуск облігацій

X
4
Кредити банків

X
5
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
6
Інше (запишіть)
Товариство не планує залучати інвестиції, розраховує тільки на власні кошти.
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

не визначились
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років?
Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?
Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так(*)
Ні(*)
Не задовольняв професійний рівень особи

X
Не задовольняли умови договору з особою

X
Особу змінено на вимогу:


акціонерів

X
суду

X
Інше (запишіть)
Товариство протягом звітного року змінило особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України у звязку з переведенням акцій, випущених у документарній формі в бездокументарну, внаслідок чого реєстр акціонерів було передано від реєстратора ТОВ КФ"Альянс-ВІД" до зберігача ТОВ"Незалежна фондова компанія ПРОФІ".
	* Ставиться помітка "Х" у відповідних чарунках.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
Ні
Дата його прийняття:
д/н
Яким органом управління прийнятий
д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
д/н
Яким чином його оприлюднено
Кодекс корпоративного управління в товаристві не прийнято, тому інформація про прийняття товариством кодексу корпоративного управління не оприлюднено.
Розкрийте стан дотримання  кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?
Згідно до Статуту товариства запровадження посади корпоративного секретаря належить до компетенції наглядової ради, наглядова рада такого рішення не приймала. В товаристві за  взаємодію  акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами відповідає відділ цінних паперів.  Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: загальні збори акціонерів,наглядова рада,правління,ревізійна комісія.Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №16  від 07.04.2009  року).Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положенням про загальні збори, про наглядову раду, про правління акціонерного товариства, про ревізійну комісію (затверджені рішенням загальних зборів акціонерів протокол №19 від 24.05.2011 року).


