
зв|т пРо коРпоРАтивнв упРАвл|ння пРАт (|ввкс кАп|тАл)

1. (одекс корпоративного управл1ння, яким керусться [1РА1 (1ввкс кАп{тАл) (дал1 - 1овариство)
затверд)кений загальними зборами акш1онер1в 1овариства 29 травня 2018 року (протокол }[э34), лал1 - (одекс
(перебування у публ|иному лоступ| не перелбанене).

2. [овариство не в|дхиляеться в1д виконання положень !{одексу | не приймало р|тпеншя не застосовувати деяк|
положення 1{одексу.

3. !гпформаш!я про проведен! загальн! збори акц!онер|в (унасник|в) та загальний опис пргпйнятптх на
зборах р|гшень:
Були лровелен! р|нн13агальн! збори акш|онер|в [1Р||48Атного Акц1онвРного товАРиствА к{БЁ(€
кАп1тАл) 29 травня 201 8 року. 3агальний опис прийнятих р!птень:
|[цлттсататся 1: Бнр|оашттш.' [1рийняли р!:пення про обрання 1-оловото збор{в 1{оровицького [{авла йихайловина,
€екретарем збор|в - й1ркевин 1рину €тепан!вну, прийгтяти р!тпенгля про встановлення к!льк!сного складу
}[1чильно| ком1с!! дв1 особи | обраттгтя.]_{1чильно| ком1с!1 у склад| голови.]1|чильно| ком1с1] йузинук !Фл||
18р!|вни, секретаря ком!с!] - [убрентсо Фксатли {ван1вни, про визначення способу голосування та порядку
п!лрахунку голос]в на 3борах та затвердх(ег]о регламент 3бор!в.
1тсут'осуллтся 2: [}шр!ол.состсос.' [1рийняти р1гпення про затвердження р!нного зв!ту [овариства за 20 17 р!к.
{!цптсттстся 1: Бт.ор|ьисалш: [7рийлтяз'и р1шення про затвердження порядку розпод|лу прибутку ] збитк]в
'!овариства за2017 р!к: не розпол!ляти прибуток ] збитки 1овариства за2011 р|к'
[!цтттсуганя 4: Бир!сос.шлш.' 3атверАити зв]т Ёаглядово| Ради [овариства за 2017 р!к та затвердити заходи за

. результатами його розглялу
| 'пс/ттассння 5: Боср!.си.шлц: затвердити зв|т правл|ння 1овариства за 201] р|к та затвердити заход|а за

ре3ультатами його розгляду
]7цт.ттсттутся 6: Бир!аа.ошли.' 3атверАити висновки зовн!тшнього аудиту за 201:7 р|к та 3атвердит|{ 3аходи за

результатами його розгляду.
|!сспоататая 7: Бир!сишлш: лрийняти р|тпення про затвердженн'| зм|н до статуту 1овариства 1]1ляхом

викладення його у нов|й реАакш1|, надати повновах{ення на п|дписанн'1 статуту 1овариства у нов|й редакш||,
та на вчинення вс1х необх1д;тих д|й, пов'язаних з проведенням дер}кавно| рессщаш!] зм!н.
{[султастгсгсуу 8: Бир!оишли,' затвердити поло}|(ення г!ро 3агш1ьн! збори 1овариства, положення про наглядову

ралу 1овариства, положення про викогтав.лий орган [овариства в нов!й редакц!|.
[!цуттотоня 9: Боср!оалсо'пш.' 3атвердити поло}кення про винагороАу нлен!в наглядово{ раАи 1овариства.
!!цтт'ацтстся 10: Бшр!тии;о',"' затвердити зв!т про виг|агороду член!в наглядово| раАи 1овариства.
|!цуттотуття 11: Бтар!оиил',.' 3атвердити кодекс корпоративного управл1ння 1овариства в нов[й редакц||
[||ляхо]\| в[|есе}{!]я зп':!н до нього' упов|{овая{ити [олову збор!в 1овариства на його п|дписання.
0усуотаттття |2: Бшр!ттосс;с',.' припинити повнова}|(ення голови та член[в Баглядово] ради 1овариства.
]!цпоат+таус 11: Бсор!оишли.' обрати строком на щи роки: 1. [олова Ёаглядово| ради - й|ркевттн 1рина

€тепан!вна, 2. 9лен !1аглядово| рали - !1ур1н [митро }Фр|йовин.
!7оутттсуння 14: Бшр!оишлц: затвердити умови цив|льно-правових Аоговор[в з членами (в т.н. 1-оловою)

Ёаглядово| ради 1'овариства' уповноважити кер!вника 1овариства або особу, що викону€ його обов'язки.
п1дписати в!д |мен1 1овариства цив1льно-правов! договори з членами (в т.н. [оловою) Ёаглялово| ра.ти' товариства в1дпов1дно ло внутр1тпн1х поло>кень 1овариства та цього р!тпення.
|ссттасснсу:л 15.' [{рийняття р!гшення про припинення повноважень голови та член1в правл!ння 1овариства.
Б ш р !тос сслш : р{гпення не прийт'лято

!!цтоастння 16: 3шрйосшлц: лр\4пинити повноваження пертпого заступника голови правл{ння 1оварттства
(оровицького [[авла \4ихайловича'
|1 сттттсутст+я !7: [7рийняття р|тлення про обрання голови та член|в виконавчог0 оргащ 1овариства. Бнр!соси-'лсс:

р|гпент-тя не прийнято.
!7ссптот:стя /8.'[1рийняття р!шення щодо укладення договор1в з обраними голово1о та членами прав.;!ння
1овариства. Б сор ! ои ш л ш. : р! гпен ня не прийнято.
1сстотогтття 19.'[1рийняття р|шення про зм!ну вико!1авчого органу 1овариства на одноос|бний. Бнр|сстсс.'тта:

р!:шс:т:ля не прийня'т о.

|!цттоцтссся 20: |рийняття р1:-гтення про обрання генерального директора 1овариства. Бшр!оиосли: р|тлення не

прийнято.
|!цт.лаатст+;т 21: |рийтляття р|шення щодо укладення договору з обраним генеральним директороп1 }оварттства.
Б и р! ои нлст.: р1шенг*я не прийнято"
|!цуоасутуттус 22: Боср!тии.пи: лрийняти р1гшення про внесення зм|н до статуту !внутр[тпн|х док\т:ент!в

{он1рнього [}!дприсмства <€1нкопд> 1].|ляхом затвердх{ення |х у нов|й релакп||. надання повноважень |цо-]о

в!{инення д!й у зв'язку з| зм!нами до статуту ! внутр|гшн|х /|окумент|в {он|рнього [{!дприемства <€]нко:т,>.

]!ооптссння 21: Боср|оишлш: лрийняти р!шення про припинення [он|рнього [[|лприсмства <€1нко\,1) 11]ляхо\1

л|кв!дац1| п!сля внесення зм{н до статуту | внутр{птн|х Аокумент|в ,{он1рнього |1|дприсмства <€!нкопт>. про
призначення л|кв|дац|йно| ком|с[|: надати повнова)кення ,{иректору [он|рнього |{|дприсмства <€|нкопт>

!ковенку [Фр!то Борисовичу зд1йснювати функц|| л]кв!дац!йно| ком!с||"
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[!осптстттття 24: Бшр!'тшш.лш: лрийняти р!шення про попереднс надання згоди на вчинення протягом одного
року з дати прийняття цього р|шлення: правонин|в, ринкова варт|сть яких перевицус 25%, та|або 50%о
вартост| актив!в 1овариства за даними останньо| р1нно| ф1нансово| зв|тност! 1овариства, правотин!в 1з

за|гттересовагт|стю. ринкова варт!сть як}тх перевицуе 10уо вартост! актив!в 1овариства за даЁ|ими останньо|
р1нно| с|1нансово| зв!тгтост! [оварис'т'ва - за умови надання згоди на це наглядово}о радо}о 1овариства.

'1. [1ерсональнг':й с:слад нагля;дово| ради та колег!ального виконавчого органу (за наявност|) ем!тента,
|хн1х ком!тет!в (за наяв:пост!), !нфорп:аш!ю про проведен| зас!дання та 3агальний опис прий:нятп.:х на
п:г:х р!гшень:
!]аглядова рада (станом на 31.12.2018 р.): [олова наглядово| Ради - \4|ркевит 1рина €тепан!вна, 1!лен
наглядово? ради - 9ур1н [митро }Фр!йовия. 1{ом!тети в!дсутн!
Биконав'лий орган - [1равл|ння (станом на31.12.2018 р'): [олова [{равл!ння - 9ковенко 1Фр!й Борисовин,
3аступник голови правл|ння - 11-{ербак 1рина Болодимир|вна

4.1. 1нформац[я про проведен! зас|да!{ня та загальний опис прийнятих на них р1:пень:- []ротокол 28-03-18 _ зас!дангтя Ёаглядово| ради в!д 28 березня 2018: загальний опис прийнятих
р!гшень: затвердити р|нний зв1т Ё1аглядово| Ради про 3а 201'7 та подати його на затверд)|{ення
3агальними 3борами, подати на затвердження 3агальним зборами рекомендац|й за ре3ультатами
розгляду висновку зовн]тлнього неза.]1ежного аудитора (ауАиторсько| ф|рми) ?овариства; подати на
затверджег{ня 3агальним зборами рекомендац!й за результатами розгляду висновку зовн!:шнього
незалея{ного аудитора (аулиторсько| ф!рми) 1овариства"

_ [[ротот<ол ф 24-04-] 8 зас!дання Ёаглядово| Ради в|д 24 кв|тня 20 1 8 року: загальний опис прийняттих
р!гшетть: прийняли р|шення щодо скликання (проведення) загальних збор!в акц1онер|в 1овариства29
травня 20 | 8 року та в!дпов|дн! р!шення щодо тх скликання, зокрема, затверд)кення порядку денного'
затверд}1(ення в|дпов !дн их дат скл ада н ня перел | к|в акц|онер [в.

: |]дотоко:т м 14-0:-;8 агальний опис прийнятих
р!гиень: затверд)!(ення с!орпти ! тексту бтолетеня для голосування' затвердження форми | тексту
бтолетегтя для кумулятивного голосуван1]я.

- [!ротокол ф 21-08-18 зас1дання Ёаглядово| Ради в|д 21 серпня 2018: загальний опис прийнятих
р!гшень: обрання аудитором (аулиторськото ф|рмоло) |овариства для проведення ауАиторсько|
перев1рки за результаташти 2018 року пп (АФ (тимлАР - Аудит) ((од €АРпох 2+з+:э.юэ1та
визна!1ення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аулиторською ф1рмото), встановлення
розм!ру оплати його послуг.

- [{ротокол ф 24-12-18 зас|дання [{аглядово| Ради в!д 24 грудня 20]8: загальний опис прийнятих
р|тпень: прийнято р|тлення не затверджувати положення про винагоРоду член|в [{равл!ння
1овариства ! не затверА>кувати зв[т про винагороду нлен!в |1равл|ння |[овариства.

_ [1ротокол.}[р 02102-18 зас!дання [1равл]ння в|д 2 лготого 2018 року; загальний опис прийнятих
р!гпень: вир|гпили зм1нити м!сцезнаходх(ення 1{омпан[|, а саме: 0з057, !кра|на, м. }(и|в, в:,л. Бжена
|1отьс' 12 та визнанити (затвердити) наступне м]сцезнаход}кення 1{омпан]|:0102 1. пц. (тт]в. вх'-ц.
1(ловський узв!з, будинок 7, вир!тпили надати |олов| [{равл|ння (омпан]| 9ковет.тк.,, }0р!:о
Борисовину вс1 необх!дн! повнова>т<ення на вчинення д]й для державно| реестраш|| внесення
в|дпов!дних зм|н.

: [ротокол.}',1ч06/03-18 - зас!дангтя |1равл1ння в!д 06 березття 2018 року: 3агальний оп,.1с пр]11'{нят|т\

р!гшень: 3атверА>л<ення 11оло:тсення про депозитарну д|яльн!сть депозитарно[ х станов*т
пРивАтного Акц!онвРг{ого товАРиствА (1ввкс кАп|тАл) в нов!й релакш1|.

: [1ротоко.:т ф12/03-18 зас!дання []равл!ння в!д 12 березня 2018 року: 3агальний опг.тс прттйгтятгтх
р!шел-ть; 3атвердити р!нний зв!т правл|ння про результати ф!нансово-госг1одарсько|:1я.тьт1ост1
1овариства за 2017 та забезпечити його гтодання на затвердження 3агальними 3борап,лтт: сфор:т: ватт:
пропозиц!ю не розпод|ляти прибуток ! збитки 1овариства за2017 р!к та забезпечити винесення :1 нз
розгляд загальних збор!в.

: []ротокол.}{ч10/05-18 - зас1дання [1равл|ння в!д 10 травня 20 18 року;3агальний опт.тс прт;йнятгтх
р|:пел'ль: 3атверАя<ення [{оло>кення про провадження д]яльност] з торг|вл1 ц!ннипти папера\111 та
|т+гпими ф|нансовими !нструментами [1Р14БА1ного Акц!онвРного товАРиствА ,,|8ЁБ[
кАп{тАл) в нов!й редакц||.

5. Фпрлс основ!{их характерист!|к систем внутр!гшнього контролю ! управл!ння риз!|кам|{ еп:!тента:
Фсновн1 характеристики системи внутр1шнього конщолто: порядок розгляду звернень ь:т!снт1в та
про(;ес!йних унасник!в фонлового ринку. процедури запоб!гання несанкц!онованому доступу до с-1_\жбов(11'
!нформаш!| ! !? неправом1рноплу використанню' у тому нисл| при сум!щенн] р1зних вил1в профес![:но[
д!яльност|, розрахунок норматив1в з дотриманням вимог нормативно-правового акт1в, з мето[о обхтеження
ризик1в операш|й з ц1нними паперами, формування вимог' спрямованих на запоб]гання ман|пултованн}о
ц!*_ташти :+а фондовому ринку, контроль за д1яльн!стто щодо проведення операц1й з ц!нними папера\111:
свосчасност| полагтня, повноти та 4остов1рг.лост! |нформац1|, що надасться (омпан]сто ло Ё(1|[1ФР: за
до'грип'|а}'{!]яп'1 (омпат-т1сю вимог ш1одо ведення внутр[шнього обл1ку; зд1йснення в1дпов!дних заход1в у раз!
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8.

1.

виявлення гтору}пень у профес!йн]й д|яльност! 1(омпан!| по ц!нних паг{ерах.
Фсновн! характеристики системи управл!ння ризиками: визначення основних принцип!в управл|нгш
ризиками: виявлення. обл!к та опис ризик!в окремо за кожним видом ри3ику: ош!нювання ризик!в та
контроль (мон!торинг) р1вня ризик!в; заходи щодо зниження (м|н|м|зац||) ризик!в та л]кв!дац|| негативг]их
насл1дк!в реал!заш!{ ризик[в, у тому нисл! порядок та д)керела ф1нансуванг1'1 заход|в по компенсац1|
отримаг!их збитк1в; формуват"тня управл|нсько| структури, розробка внутр|п:н{х правил' процедур та
технолог1й з урахуванням прийнятих [овариством основних приншип|в управл!ння ризиками; контроль за
ефективн!стто управл!ння ри3икам и.

|!ерел!пс ос1б, як! прямо або опосередкова[!о с власниками значного пакета акц!й ем1тента: Рлтег91п9
йаг]<е| Раг[пегв Ёо|0!п9 Ас, вмР (Бп-тег3|п9 йаг}<е1 Ра11пег5 !1с), яковенко }Фр1й Борисовии, Ассшго 6гошр
}[о[с||п3 А6, Родег [ауег 7ш!!!3ег Ролжер []улл!гер, Роланд 1ндерб!цин.
!п:с}ормац!я про буль-як! обмеэкетлтгя прав унаст! та голосування акц1онер!в (унасник|в) на 3агаль|{их
зборах ем!тег:та: обме;л<ення в1дсутн|.

[1орялок пр,|значення та зв!льнення посадовт:х ос!б ем|тента:
[-олова та 9лен;.т Ёаглядово| Ради: 9лени Ёаглядово| ради 1овариства обираються 3агальними зборами
акш|онер|в строком на три роки, якщо !нгший строк не встановлений р|тпенням 3агапьних збор!в акц[о!-{ер;в.

Фбрання зд1йснюеться 1пляхом кумулятивного голосування. [олова обираеться 3агальними зборами, якшо
3агальними зборами це повнова)кення не делеговано Ёаглядов|й рал| - у останньому випадку [олова
Ёаглядово| рали обирасться членами Ёаглядово| ради з ]х числа гтросто}о б|льтш1стю голос1в в]д к!льк!сного
складу [1аглядово| ради.
[]овноваження члена Ёаглядово| ради, обраного кумулятивним голосуванням, за р{тпенням 3агальних збор!в
\,1о)!(уть бути лрипинен! достроково ли!ше за умови одночасного припинення повноважень усього складу
Ёаглядово| ради' } такому раз! р[шення про припинення повноважень член!в Ёаглядово| раАи приймасться
3агальними збораппи простою б!льгп!стто голос|в акц!онер|в, як| заресструвалися Аля уиаст! у 3агальних
зборах та с влас}{иками голосу!о1!их з в!дпов!дного питання акц!й. 9лен Ёаглядово| ради, обраний як
представ!-{ик акц1онера або групи акш1огтер!в, може бути зам|нений таким акц[онером або групою акш!онер!в

1 б1 .ть-який ,лас. ! раз! зам|ни ,тле;та Ёаглялово| рали - представника акш!онера повнова}|(ення в!дклил<аного
ч';;ена Ёаглядовот ради припиня}оться, а новий член Ёаглядово| раАи набувас гтовнова}!{ень 3 моменту
отри\4ання [овариством пись1\4ового пов[домлення в1д акц]онера (акц[онер1в), представником якого с
в!;дттов|дний члетт Ёаглядово| раАи, без необх|дност! прийняття р1тпення 3агальними зборам!т.
['олова та 9леп;пл [1равл!н:ля: |1ерсональне при3начення та зв]льнеяня в|д виконання обов'язк1в член1в
[1равл1т-лня зд!йснюсться 3агальт-тими зборами. [олова |{равл|ння обирасться 3агальними зборами на буль-
ят<ий строк (або безотроково) з правом повторного при3начення. |[овноваження член1в [1равл1ння
при11иня!оться за р!:пенням 3агальних збор|в з одночасним прийттяттям р!гшення про призна!1ення 1нтпих ос]б
або особи, яка тимчасово зд]йснюватиме його повноваження. Ёаглядова рада мо}|{е лрийняти р|:пення про
в1дсторонення голови |1равл1ння, д!| або безд|яльн!сть якого пору1шутоть права ак:т!онер1в ни сап,1ого

}овариства, та обрати особу, яка тимчасово зд|йснюватиме в|дпов|дн| повнова)!{ення до призначення ]ншого
голови [1равл!ння 3агальними зборами ли!пе за умови, що за це проголосували ус| обран! члени Ёаглядово|

ради одноголосно.
|-оловний бухгалтеп: |1ризг-танасться головою |{равл1ння.3в!льняеться у порядку зг1дно тр\']ового
за !(о}-{одавства.

9. |!овгпова>кення посадов:тх ос!б ем|тента:
|-олова та .плег:и }'|аглядово!ради: [олова !{аглядово| ради орган|зовуе !! роботу та бере участь \'
д!яльност1 та прийнятт! р!шень Ёаглядово] ради. [олова Ёаглядово| ради зд]йснтое |нш! повноваження.
перелбанен1 €татутом та положенням про Ёаглядову раду.
[|овноваженнями члена Ёаглядово| ради с Расть у л1яльност| та прийнятт1 р!шень Ёаглялово| ра:тт'
[|аглядова рада с органом1 що зд!йсгтгос захист прав акц!онер!в, 1 в ме)ках компетенц!|, визначено! стат\то\{
1'а 3а1{онодавством. контрол!о€ д!яльн!сть []равл!ння" Ёаглядова рада 3атверд}ку€ внутр|шн] по..;оження
1овариства кр!м тих. що затверд)!(уються 3агальними зборами та [1равл|нням, приймас р|тшення прс.

11роведення чергових або позапергових 3агальних збор|в та займаеться п!дготовко|о порядк}' .]енного
3агальних збор1в. Ёаглядова рада' 3окрема' призначас |зв!льняе кер1вника п|дрозд|лу внутр!тшнього а-\][1т_\.

обирас ош|нтована, а тако)1( приймас р|гшення про надання згоди на в!{инення 3начного правочин\ або про

попереднс надання згоди на вчинення такого право[|ину та г1ро надання згоди на вчинення правонт;н!в !з

за!гттересован|стю у випадках' передбачен1тх законодавством. !о компетенц|| Ёаглядово| рали в|-тносяться

також вир[гшення 1нгпих питань зг|дно |з €татутом та законодавством.
|-олова та члегп:п ||равл!:;ня: [олова [1равл!нття мас Ёовноваження шоАо орган|зац!| роботт.т |1рав-_т!ння.

унаст1 у д]яльност! та прийнятт| р|тпень |1равл!нням, а тако)к зд1йснлос ог1еративне кер|вништво д]я:_тьн1стю

1овариства. 1-олова |1равл1ння, зокрема, мас повноваження: зд!йснтовати розпоряд)кення грошов}!\11{

коштами та май}{ом [овариства з урахуванням обмежень, передбачених €татутом та|а6о положення}1 про
[!равл!т-лггя, без лов1реност! д!я'ги в1д !мен1 1овариства, в тому нисл| представляти 1овариство та [;ого

1нтереси у в[лносинах з буАь-якими особами, органами Аер>т<авно| влади та органами п:]сшевого

0

0
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самоврядування' п!дписувати будь-як[ докушпенти в!д |мен| 1овариства з г{роставленням в!дбитку печатки

1оваргтства або без проставлення в1дбитку печатки в рамках д]точого законодавства. самост|йно прийппати

р1шення про вчинення | вчиняти буль-яг<[ правочини (кр|м тих, р|1пення про як| прийматоться 3агальними
зборами або }1аглядового ралото).
[1овнова>тсеннями члена |1равл1ння € у{асть у д;яльност; та прийнятт| р!тшень |[равл[нням.

{о повноважеггь |1равл!ння належать питання зд|йснення управл1ння поточното д|яльн1стто 1овариства. [о
них в!дносяться' зокрема, розробка проект!в |1лану ро3витку 1овариства | Бюджету 1овариства на р1к,
подання на затверд)кення 3агальними 3борами р|нного зв|ту [[равл|ння г{ро результати ф!нансово
господарсько| д|яльност! 1овариства, орган!зац!я виконанн'1 р!штень 3агальних збор|в та Ёаглядово| раАи,
орган!заш!я господарсько|, ф1нансово-економ!чно| роботи' обл!ку та зв1тност1, ведення гро1пово-

розрахункових операш!й, матер!ально-техн1чне забезпечення д|яльност| 1овариства' вс1х його структурних
п!лрозл1л!в, оргатт{заш!я п|дготовки, скликання та проведення чергових 3агальних збор|в, п|дготовка проект!в

статут!в ([1оложень) лон|рн1х п|дприсмств, в!докремлених п1дрозд!л!в 1овариства, прийгтяття р|гпень про

встут'т (вх1д) ! вих1д з! склаАу у.тасник!в буАь-яких юридичних ос!б | товариств, прийняття р!гпень з буАь-яких
питань д1яльност1 1овариства, кр|м тих, як1 прямо в!днесен| до повноважень 3агальних збор1в, Ёаглядово|

ради чи голови [1равл|ння, а тако)1( зд1йснення |нтпшх функц|й' в[днесених 3агальними зборами та

|.!аглядовою радою до повноважень [1равл|ння або визна1тених заког{одавством, €татутом та внутр1тшн]шци

поло){е !| ня}\4 и 1овариства.
['оловниЁ.п бухга.т:тер' зокрема' забезпенус ведення бухгалтерського обл{ку, орган|зовус | керуе роботоло
в!дд!лу бухгалтер1|, зд[йснюс контроль за в!добрая<енням на рахунках бухгалтерського обл|ку вс|х

господарських операш|й, забезпе.лус складання на основ| даних бухгалтерського обл|ку ф|нансово| зв!тност!
'|овариства, !1 п!дписання та подання, забезпенуе перерахуван}{'1 податк!в та збор1в, переАба.тених

законодавством.

1![ета провадя{ення д!яльност! ф!на*псово| установи. 1овариство зд!йснтое профес|йну д!яльт:1сть на

фонловому ринку - д|яльн!сть з торг1вл[ ц!нними паггерами - дилерську д!яльн|сть, брокерську л|яльт+!сть,

андеррайтинг, д!яльн]сть з управл|ння ц1нними паперами; депозитарну д!яльн]сть - депозитарну д;яльн|сть

депозитарно| установи.
|1ерел!к власглик!в !стотп:о| унаст! (у тому нисл! ос!б, ц]о зд|йснюк)ть контроль 3а ф!нансовою
устаг:овою) (лля горг:дгпчних ос!б заз||ачаються: код за €!Р|!Ф}, найменування, м!сшезнаходже|!!{я;

для с!!зг;нптих ос!б _ пр!звг:гт!а, !йена та по батьков!), |х в!дпов!дн!сть встановленим законодавством
!][!могап| та зм|:ла '|} 'складу за р!к. Бласники !стотно| унаст! - Р;тег91п9 йаг[е1 Раг|пегз Ёо16|п9 А6,
шц|сцезнаход)1(еь{ня: 111вейшар!я, Рге!3шв{гавзе 15, 8002 7+;г1сБ', 3ш!1аег]ап6; БйР (Ёгтег31п9 йаг[е1 Рат1пегв

{-16), ьп!ст.:,езнаход)1{е|-{!'{я: Британськ1 Б|рг!гтськ| о-ви, Разеа Бв|а|е, &оа6 1отуп, 1о(о1а, 3!1; 9коветтко 1Фр1й

Борисовин. 3ласники |стотно| унаст| в1дпов1дають встановлени[] законодавством вимогам, зм1на |х склалу
не в|лбувалась.
Бкаэк!ть факттп !!ору!пення (або про в!лсутн!сть таких факт!в) членам!| наглядово| радг: 1'а

вико|[авч0г0 0Р['а}|у ф!нагпсово| установ|{ внутр!тшн1х правил' 1цо при3вело до запод|яння 1пкод!1

ф!глансов!й установ! або споясг.гванам ф!г:ансових послуг. Факт!в пору1пення членами наглядово| рад!{ та

виконав[того органу 1овариства внутр!тлн!х г|равил' що призвело до запод1яння шкоди 1овариству або

спожива[!ам ф!нансових послуг' протягом зв!тного пер|оду не було.

Бка>к|ть про заход!| впл}|ву' застосован! протягом року органами дер}кавгто| влад:; до ф|нансовот
установи' у тому числ! до член!в !1 наглядово[ рали та виконавчого органу, або про в!дсутн|сть так||х
заход!в. нкцпФР застосовувала санкц!то у вигляд| тштрафу у розм1р1 300 неоподатковуван!]\ тг|н]ттч:т1в

доход[в громадян' що становить 5 100 (п'ять тисян сто) грн.00 коп., за неподання до Ё(]-{||ФР рег1-=тярно1

р!нно| !нформаш1| за2017 р1к у вигляд[ електронних документ|в. [1ри шьому вказана р!нна !нфор:тац!я за ]0 1 ]

р!к була належним чином подана | оприлтоАнена ус]ма |н:шими способами, встановленими законо-1авство\1.

Бка;к!ть про наявн|сть у ф|нансово! установи системи управл1ння ри3|.|кам!| та !| к._тючов1

характер|{стикхт або про в!лсутг:!сть тако| с!|стеми. 9 1овариств! розроблена систе\1а хправ.-т|ння

ризика\,1и' яка вкл1очас так[ елементи: визначення основних принцип[в управл|ння ризика}11|: в11яв'1ення.

обл]к та опис ризик1в окремо за кожним видом ризику; ол{1нювання ризик1в та контроль (мон|торттнг) р1вня

ризик|в; заходи щодо зни)кенгтя (м!н|м|зац!|) ризик!в та л]кв[дац!| негативних насл!дк]в реал1заш1| ртгзттк!в. х

1ом} г1ц9д! порядок та дя{ерела ф|ттансування заход!в по компенсац|| отриманих збитк[в: фор:тт'ванття

управл1нсько| структури, розробка внутр1шгп!х правил, процедур та технолог1й з урахуванняпт прттйнятттх

1овариством основ1{их приншип!в управл1ння ри3иками; контроль за ефективн|стю управл1ння р|1з}1ка\|}1'

Бк:цяс!ть !нфорш:аш!по про результатгп фугпкц1онуван}|я протягом року системтт внутр1тпнього а\-_:!|т\'

(коп:тролю)' а тако)к дан!, зазнанен! в пргпм!тках до ф!нансово[ та консол!довано| ф!нансово! зв!тност!
в!]1ггов|дно до [!оло}1(ень (станларт|в) бухгалтерського обл!ку. |1ротягом зв1тного рок)' с__тх жба

внутр!шнього аудиту зд!йснтовала свого роботу у в!дпов|дност] до чинного законодавства !кра|нт1. зокре\1а

зд1йонтовала нагляд за поточного д|яльн|стю 1овариства; контроль за дотриманням закон|в. }]ор\]ат}1вно-

правових акт|в орган!в, як] зд|йснюють дер)|{авне регул}овання ринк1в ф1нансових послуг, та р!гпень орган1в

управл!ння 1овариства; перев!рку результат!в поточно| ф|нансово| д1яльност| 1овариства; анал1з |гтс|ор:таш1|
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про д;яльн;сть товариства, профес;й!{у д]яльн;сть !1 прац!вник!в; виконання !нтпих перелбанених законап1ти
с[утткш1й, пов'язаних з наглядом та контролем за д1яльн|стто 1овариства.

|6. Бкаж!ть фактг: в!дчуэкегпгпя протягом року актив!в в обсяз!, що перевищус встановлений| у статут!
ф|нансово| уста[|ов[| розм!р, або про |х в|дсутн!сть. 11ротягом зв]тного року факт!в в|днужень а^''*;Ё 

"обсяз!, що перевищу€ встановлений у статут| ф[нансово| установи розм|р, "Ё 
оу,..

|7. Бканс!'гь ре3ультат|'| оц!нки актг.:в|в у раз! |х куп!вл|-продажу протягом року в обсяз|' що перевищус
вста!!овле|{!'пг! у статут! ф!птагпсово| установи розм!р. ||ротягом зв]тного року факт!в куп|вл!-продайу
актив!в в обсяз[, що перевищуе встановлений у статут1 ф!нансово| установи розм!р, не було.

!8. Бкаис!ть !нформац!ю про операц!| з пов'язанимц особами' в тому числ! в ме:т{ах одн!€т промислово-
ф!тлансово! групи чи !п*гшого об'сдгпання' проведен! протягом року (така !нформац!я '" ' *'**рш!й:лото
тасмницею), або про |х в|дсутн!сть.1овариство протягом 2018 року вчиняло операш1|..''']"'','''
особами, в тому нисл|, операц!| з ц!нними г1аперами" Фперац!] з пов'язаними особами 1овариства
вчиняються з дотриманням вимог !|инного законодавства.

!9. Бкаж!ть !нформац!го про в[!кор[1стан! рекомендац![ (вимоги) орган!в, як! зд1йснпоють дер)кавне
регулюван||я риплк|в ф!нансових послуг' щодо аудиторського висновку (зв|ту). |[ри п!дготовц] з'|т'у
аудитора цодо ф;нансово| зв|тност1 [1Р14БА[Рого Акц|онвРного товАРиствА ''1ввкс кАп{тАл''
врахован! вимоги р!гпень [1ац!онально1 ком!с|| з ц|нних папер!в та фондового ринку щодо ем;тент!в та
профес!йних утаснилс!в ринку ш|ьтних папер!в'

20' Бка;к!ть |нформа:.п!ю про зовн!пшнього ауд!'тора наглядово| ради ф|нансово| установи' призначе!{ого
протягом року (для юрг;дптнно| особи зазначаються: код 3а €дРпоу, 

',й'"'у'',"",м|сг!езнаходи{ення; лля ф!з:тнлто| особгл - пр!звптще' |м'я та по батьков!)._[1риватне п!дприсмство
<Аулиторська ф1рма <1имлар-ауАит>, (Ф{ сдРпоу 24141209,0421з' м!сцезнйодження; м. (и|в, вул'
[|рир!нна, бул. 1, кв.52.

2!. Бкаэк1ть !нформап_ц1ю про д|яльн!сть зовн!тшг.:ього аудитора' зокрема:
загальн|{}"| ста)к ауд||торсько[д!яльност! - 17 рок|в;
к!льпс!сть рок!в, протягом як|.|х надас аудиторськ! послуги ф!нансов!й установ! 9 рок1в;
перел!лс |гттпп.:х аудиторськ!|х послуг, що надавалися ф!нансов1й установ1 гпротягом року -

протяго]\4 року !н:п! ф|наглсов! послуги не надав!ш1ися;
в!.|падк|| ви}![!к}|ення конфл!кту |гптерес!в та/або сум1щення виконання функц|й внутр!тпгпього

ауд|.!тора _ в1дсутн1;

ротагд!ю аулитор!в у ф!на|лсов!п! установ! протягом останн1х
к1имлар_ауАит>,
аудит за 2017 гтп <АФ к]имлар-аудит)'
аудит 3а 2016 тов АуАиторська Ф!рма ''Рада -[!тд",
аудит за 2015 пп <АФ к[имлар-аудит)'
аудит за 2014 пп <АФ к1имлар-аудит);

п'яти рок1в - аудит за 2018 [1[| кАФ

стягне|{ня' застосован! до ауд[|тора АуАиторською палатою }кра|ни протягом року' та фактп.:пода}|}!я неАостов!рно[ зв!тност! ф!:пансово| усталлови, ;цо п!дтверд)!{ена ауди'|.0рськ|[м в}|сновком
(зпз1топп), вг|явлет:! органам1[' як! зд!йсгпюють дер)кавне регулювання рг:нк!в ф!нансов!!х послуг -
в !.:с1'г н !.

22' 3ка:к!'гь !нформаш!+о 1цодо зах|{сту ф|на+:совою установо}о прав споэкивач!в ф!нансов:..:х послуг'
зокре1\,!а:
[!аявн!сть мехаг:!зму розгляду скарг - в ?овариств1 1снус механ|зм розгляду скарг спо>т{иван!в ф1нансових
пос]!уг в|дпов!дно до вимог чинного законодавства;

0

пр!звп.лгше, !м'я та по батьков! прац|вника ф!нансово|
скарг!.[ - 11-{ербак 1рина Болодимир1вна;

стан розглялу ф!нансовою установою протягом року скарг стосовно надання ф!нансов*:х пос.1\.г
(характер, к!льк|сть скарг' 1цо над|!!|шли, та к!льк!сть задоволених скарг) - до товариства не надхо-]!1_-1о
скарг в1д спо>кивач!в послуг 1овариства протягом зв]тного пер|оду;

наявн!сть позов!в до с}А} стосовно надання ф!нансових послуг ф!нансово+о уста}|овою та
результати |х розгляду - протягом зв|тного пер|оду не було позов1в до суду стосовно надання ф1нансов;;хпослуг 1овариством'

АуАплторською ф!рплою пп ''АФ ''?имлар-аудптт'' перев!рено !нформац!ю, зазнанену в пунктах .]ч1!,]\1 1-4
та в[.|словле[1о ду]\{ !нформаш||, зазначено|у пунктахлълъ5-9 3в1ту про корпорат[[вне
управл1птггя. Аум
незале)к[!ого ау
(А||!1А"[> ст

0 !.03.

установи' уповнова}кеного розглядат||

а'

'Ё

+ла 31.\2.201

код 21600062

[-о.лпова [|равл
7''--

9ковенко [6.Б.
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