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

Ні
X
X
X
X
X

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Не визначились

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
X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

ні
;

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
Кодексу корпоративного управлiння товариство не має
яким органом
управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
Кодексу корпоративного управлiння товариство не має
укажіть яким чином
його оприлюднено:

ні

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
ПАТ «СК «Кий Авіа Гарант» зареєстровано відповідно до чинного законодавства України та у своїй діяльності
керується принципами корпоративного управління.
Дотримання принципів корпоративного управління є обов'язковим для акціонерів та працівників Товариства.
Система корпоративного управління в ПАТ «СК« Кий Авіа Гарант» забезпечує стратегічне керівництво
Товариством, ефективний нагляд за діяльністю Правління з боку Наглядової ради, а також відповідальність
Наглядової ради перед Товариством та акціонерами Товариства.
Принципами корпоративного управління є:
- дотримання чинного законодавства України та врахування кращої практики корпоративного управління;
- забезпечення акціонерам Товариства реальної можливості здійснювати свої права, пов’язані з участю у Товаристві;
- однакове ставлення до акціонерів Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій;
- здійснення Наглядовою радою Товариства стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення
ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління Товариства, а також підзвітність членів Наглядової ради
акціонерам Товариства;
- здійснення Правлінням Товариства виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю,
підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам Товариства;
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;

- своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан,
економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття
зважених рішень акціонерами та клієнтами Товариства;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних
інтересів акціонерів Товариства та клієнтів Товариства;
Відхилень від принципів корпоративного управління в ПАТ «СК «Кий Авіа Гарант» протягом 2016 року не
виявлено.
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