Інформація щодо відсутності на веб-сайті документів, розміщення інформації про
які передбачено нормами чинного законодавства України.
Засновницький (установчий) договір відсутній.
Засновницький (установчий) договір не укладався.

Причини

відсутності

документу

-

Проспект емісії акцій відсутній. Причини відсутності документу - ПАТ «АЗОТ» не
здійснювало розміщення цінних паперів відповідно до вимог Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» N 3480-IV від 23 лютого 2006 року, тому такий документ, як
проспект емісії цінних паперів, у ПАТ «АЗОТ» відсутній.
На підставі частини 3 статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства", підпункту 7
пункту 9 розділу IX "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",
затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку No2826
від 03.12.2013р., на веб-сайті відсутні документи звітності, що подаються відповідним
державним органам, оскільки містять конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим
доступом).
Протоколи Загальних зборів товариства з 2014 р. по 2019 р. на веб-сайті відсутні. Причина
відсутності - неможливість проведення Загальних зборів акціонерів протягом цього періоду.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" на
підставі рішення НКЦПФР від 12.11.2013р. № 2602 не розкриває інформацію про власників
іменних цінних паперів ПАТ «АЗОТ» у реєстрі власників іменних цінних паперів для
визначення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, про винагороду членів
виконавчого органу Товариства, про комітети наглядової ради Товариства та звіти комітетів
на веб-сайті відсутні. Причина відсутності – відповідними органами Товариства не
приймалось рішення про утворення зазначених комітетів та затвердження положень про
комітети наглядової ради Товариства, про винагороду членів наглядової ради Товариства
та про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
Звіт про роботу Наглядової ради за 2018 та 2019 роки на веб-сайті відсутній. Причина
відсутності – в травні 2018р. повноваження членів Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» припинені
за їх особистими заявами відповідно до вимог пункту 1 абзацу 2 частини 1 ст. 57 Закону
України «Про акціонерні товариства» та абзацу другого пункту 12.30 Статуту ПАТ «АЗОТ»
без прийняття рішення відповідним органом управління.

