
УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

ПРО СТВОРЕННЯ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТИЙ СОНЯШНИК»

"01" жовтня 2007р.

Засновником відкритого акціонерного товариства виступають:
Фізична особа - Скрипник Іван Васильович, паспорт серії СВ №666555, виданий Жовтневим РВ

УМВС України в Запорізькій обл. 18.02.2000р., ІНН 1212121212;
Фізична особа - Іванов Петро Іванович,  паспорт серії СА №555666,  виданий Комунарським РВ

УМВС України в Запорізькій обл. 16.03.2001р., ІНН 1515151515;
Фізична  особа  -  Петров  Володимир  Олександрович,  паспорт  серії  СВ  №151515,  виданий

Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл. 10.06.1998р, ІНН 1401401401.
Сторони  уклали  Договір  про  створення  Відкритого  акціонерного  товариства  «Золотий

соняшник»(далі  - Товариство), що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд.516.

1. Товариство з  моменту  державної  реєстрації  є  юридичною особою,  має  самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в банківських установах,   печатку,  штампи,   товарний знак  та   інші
реквізити.

2. Товариство може створювати на території України  і  за  її межами дочірні підприємства, філії та
представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.

3. Товариство   може  бути  учасником  спільних  підприємств, акціонерних   та   інших   товариств,
концернів,   консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

4. Предметом діяльності Товариства є: 
вирощування зернових, технiчних та решти культур, не вiднесених до iнших класiв рослинництва;
оптова торгiвля квiтами i рослинами;
надання послуг у рослинництвi.
5.  Товариство   має  право  здійснювати  будь-яку  діяльність,   не заборонену  чинним

законодавством.
6. Товариство  може від свого імені укладати угоди,  набувати майнових та особистих немайнових

прав  і   нести  обов'язки,   бути позивачем   та    відповідачем   у   суді,    арбітражному  суді  та
третейському суді.

7. Товариство    у    своїй   діяльності   керується   чинним законодавством,  цим  Договором,
статутом,   а   також   внутрішніми правилами,  регламентами  та  іншими локальними  нормативними
актами.

8. Права  та  обов'язки  учасників  товариства   визначаються законодавством та його статутом.
9. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками;
-  майна,  одержаного  в  результаті  його  фінансово-господарської діяльності,   а  також  іншого,

набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
10.  Для   забезпечення   діяльності    Товариства  створюється статутний фонд у розмірі  1000

(одна тисяча) гривень  грн., поділений на  100 простих  акцій  номінальною вартістю 0,10 грн. кожна.
Статутний фонд  створюється  за рахунок внесків засновників в обмін на акції Товариства.
Акціонери відповідають  за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.
Усі акції  розподіляються  між  засновниками Товариства таким чином:

№
п/п Засновник Кількість акцій (шт.) Частка у статутному

капіталі (%)
1 Скрипник Іван Васильович 55 55
2 Іванов Петро Іванович 25 25
3 Петров Володимир Олександрович 20 20

11. У Товаристві   створюється   резервний   фонд  у  розмірі  30 відсотків статутного  фонду  за
рахунок  щорічних  відрахувань  у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства.

Кошти фонду знаходяться в повному  розпорядженні  Товариства.
Можливі  збитки  Товариства  покриваються  за  рахунок  резервного фонду.
Кошти  фонду   зараховуються   на  спеціальний  рахунок  в  установі банку  і  на  інші  цілі  не

витрачаються.

З Р А З О К



12.  Органи     управління    Товариства,    його    організаційна структура  визначаються  статутом
Товариства.

13.  Контроль   за   фінансовою   і   господарською  діяльністю правління Товариства здійснюється
ревізійною комісією.  Створення, кількісний   склад   та   порядок  діяльності  ревізійної  комісії визначаються
статутом Товариства.

14. У   разі   ліквідації   Товариства   належні  йому  кошти розподіляються ліквідаційною комісією між
акціонерами  пропорційно сумарній номінальній вартості належних їм акцій.

15. Договір  набирає  чинності  з  моменту  його   підписання учасниками.
16.  Цей  договір  укладено  в  трьох екземплярах,  один  примірник  якого  знаходиться  у  кожного  з

учасників.
17. Засновники:
Скрипник Іван Васильович;
Іванов Петро Іванович;
Петров Володимир Олександрович.

Підписи учасників:
__________________________________         /І.В. Скрипник/

__________________________________         /П.І. Іванов/

__________________________________         /В.О. Петров/
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