Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше
д/в

Ні

X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Не визначились
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
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
Інше

X

суду
Протоколом загальних зборів акціонерів (№ б/н від 30.09.2010р.) прийнято рішення про переведення
випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування
(рішення про дематеріалізацію випуску), визначена бездокументарна форма випуску акцій шляхом
оформлення глобального сертифікату. Припинено дію договору з реєстратором "ТОВ "НР "Металург"
(код ЄДРПОУ 25216764) дата припинення ведення реєстру 16.12.2010р.(договір № 160 від
12.06.2007р.) Укладено договір з Депозитарієм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
(код ЄДРПОУ 35917889) (Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е2606/10 від 29
листопада 2010р.), акти прийому - передачі глобальних сертифікатів від 27.12.2010р.та зі Зберігачем
ТОВ "Гудвіл Брок" (код ЄДРПОУ 23740981) Договір № 135/10-Д про відкриття рахунків у цінних
паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується від 26 листопада 2010 р.),
акт приймання-передачі реєстру власників іменних цінних паперів АСТ "АСТРО-ДНІПРО" від 17
грудня 2010р.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

