
Ф О Т О К О П І  я

д о г о в ір  жУСІЇП'дОУ-
купівлі-продажу акцій 

відкритого акціонерного товариства 
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”

між

Фондом державного майна України

та

Закритим акціонерним товариством 
“АвтоВАЗ-Інвест”

<



ЗМІСТ:

ПРЕАМБУЛА................................................................................................................... З

СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ..................................................................З

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ................................................... ;.................5

СТАТТЯ 3. ЦІНА ПАКЕТУ АКЦІЙ ТА СУМА ІНВЕСТИЦІЙ...........................5

СТАТТЯ 4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ..............................................................6

СТАТТЯ 5. ДОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ.....................................6

СТАТТЯ 6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ........................................................... 8

СТАТТЯ 7. ГАРАНТІЇ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОДАВЦЯ............................. ,8

СТАТТЯ 8. ГАРАНТІЇ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОКУПЦЯ...............................11

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ............................................................... 13

СТАТТЯ 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ........................................................................ 14

СТАТТЯ 11. ДІЛИМІСТЬ ДОГОВОРУ...................................................................14

СТАТТЯ 12. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ....................................................... 14

СТАТТЯ 13. ОСОБЛИВІ У МОВИ.......................................................................... 14

СТАТТЯ 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН.............................................................................. 15

СТАТТЯ 15. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА СТРОК ДІЇ............................................ 15

СТА ТТЯ 16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (FORCE-MAJEURE)..... .І 5

СТАТТЯ 17. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ............................................................ 15

СТАТТЯ 18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ....................................................................... 16

СТАТТЯ 19. ВІДМОВА............................................................................................ 16

СТАТТЯ 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................   16

ІНВЕСТИЦІЇ В ТОВАРИСТВО................................................................................... 19

РЕФІНАНСУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТОВАРИСТВА.....20

ПЛАН ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ.................................... 21

АКТ ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ.............................................................................22



Цей Договір купівлі-продажу акцій відкритого акціонерного товариства “Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат” (далі за текстом -  “Договір”) укладено в місті Києві 
восьмого лютого дві тисячі першого року між:

Фондом державного майна України (далі -  “Продавець”), в особі виконуючого обов’язки 
Голови пана Чечетова М. В., який діє на підставі Тимчасового положення про Фонд 
державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2558-ХІІ 
від 7 червня 1992 року, та Наказу Фонду державного майна України № 12 від 15 січня 2001
року,

та

Закритим акціонерним товариством “АвтоВАЗ-Інвест” (далі -  “Покупець”), в особі 
пана Петрова С. С., який діє на підставі Доручення від 23 жовтня 2000 року.

ПРЕАМБУЛА і

ОСКІЛЬКИ згідно із Законом України “Про приватизацію державного майна” №89/97-ВР 
від 19 лютого 1997 року, Продавець здійснює повноваження власника державного майна в 
процесі приватизації;

ОСКІЛЬКИ згідно з планом розміщення акцій відкритого акціонерного товариства 
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” (далі -  “Товариство”), затвердженим 
наказом Фонду державного майна України від 24 січня 2000 року № 122, і Положенням про 
порядок підготовки та проведення відкритих торгів затвердженого Наказом ФДМУ від 02 
липня 1998 року № 1303 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 1998 
року за № 416/2856 (далі -  “Положення”) Продавець провів торги з продажу 423 514 923 
(Чотирьохсот двадцяти трьох мільйонів п’ятисот чотирнадцяти тисяч дев’ятисот двадцяти 
трьох) простих іменних акцій Товариства (далі -  “Торги”);

ОСКІЛЬКИ згідно з Наказом Фонду державного майна України № 188 від 8 лютого 2001 
року Продавцем прийнято рішення про прийняття пропозиції Покупця, яку було визнано 
найкращою за результатами Торгів;

<
Виходячи із взаємних зобов’язань і домовленостей, що містяться в цьому Договорі, 
Продавець та Покупець (разом -  “Сторони”, окремо -  “Сторона”) цим домовились про 
наведене нижче.

СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Терміни, що вживаються в тексті цього Договору, повинні тлумачитись у їх 
загальноприйнятому значенні, крім випадків, коли спеціальне значення встановлено 
для них цим Договором.

1.2 Для цілей цього Договору нижченаведені терміни матимуть такі значення (терміни, 
що визначені у однині, мають відповідне значення при їх використанні у множині).

1.2.1 “Продавець” - означає Фонд Державного майна України, що є юридичною особою за 
законодавством України, та на момент підписання цього Договору знаходиться за 
адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
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1.2.2 “Покупець” -  означає закрите акціонерне товариство “АвтоВАЗ-Інвест”, що є 
юридичною особою за законодавством Російської Федерації, та на момент підписання 
цього Договору знаходиться за адресою: Російська Федерація, 105118, Москва, шосе 
Ентузіастів, 7а.

1.2.3 “Товариство” -  означає відкрите акціонерне товариство “Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат”, що є юридичною особою за законодавством України, та на 
момент підписання цього Договору знаходиться за адресою: Україна, 69032, м. 
Запоріжжя, Південне шосе, 15.

1.2.4 “Пакет Акцій” -  означає 423 514 923 (Чотириста двадцять три мільйони п’ятсот 
чотирнадцять тисяч дев’ятсот двадцять три) прості імені акції Товариства, 
номінальною вартістю 0,25 гривні кожна, що становить 68,01 відсотків статутного 
фонду Товариства.

1.2.5 “Дата Оголошення” -  означає дату офіційної публікації Продавцем оголошення про 
то відкриті торги з продажу Пакету Акцій в газеті “Відомості ПриватизаціТ’.

1.2.6 “Дата Реєстрації” -  означає дату реєстрації Покупця, як власника Пакета Акцій, в 
реєстрі акціонерів Товариства.

1.2.7 “Момент Набуття Чинності” -  момент, що визначений у п. 15.1 нижче.

1.2.8 “Інвестиції” -  всі кошти, що їх Покупець зобов’язався внести у Товариство, як 
визначено в Додатку № 1 до цього Договору.

1.2.9 “Кредитна Угода” -  кредитна угода від 28 травня 1997 р. № 14/02-145 між 
Товариством та Державним експортно-імпортним банком України.

1.2.10 “Рефінансування” -  сукупність дій з погашення, реструктуризації боргу, заміни 
сторони в зобов’язанні чи припинення іншим чином реальних дійсних зобов’язань 
Товариства за Кредитною Угодою, узгоджених Покупцем з відповідними 
кредиторами.

1.2.11 “Сума Рефінансування” -  розмір реальних дійсних зобов’язань Товариства за 
Кредитною Угодою, як попередньо визначено у Додатку 2 до цього Договору.

1.2.12 “Реєстратор” -  закрите акціонерне товариство “Сервіс-Реєстр”, що є юридичною 
особою за законодавством України, та на момент підписання цього Договору 
знаходиться за адресою: Україна, 69037, м. Запоріжжя, вул, 40 років Радянської 
України, 40.

1.2.13 “Статут” -  статут відкритого акціонерного товариства “Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат” (третя редакція), затверджений загальними зборами акціонерів 
Товариства 27 квітня 2000 р. та зареєстрований у відділі реєстрації та єдиного реєстру 
Запорізької міської ради 17 травня 2000 р., реєстраційний номер 0010662.

1.2.14 “Антимонопольний Комітет” -  означає Антимонопольний Комітет України.

1.2.15 “Кімната з Даними” -  означає місце, в якому Покупець мав доступ-до документів 
Товариства.
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1.2.16 “Інформаційний Меморандум” -  означає документ, що містить загальну 
інформацію про Товариство, який підготовлено Продавцем для цілей проведення 
відкритих торгів з продажу Пакету Акцій.

1.2.17 “Фінансова Звітність” -  означає офіційну фінансову звітність Товариства, що 
міститься в Інформаційному Меморандумі.

1.3 Заголовки та підзаголовки, що використані у цьому Договорі, вживаються тільки для 
зручності посилань і не беруться до уваги для тлумачення цього Договору.

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець зобов'язується передати Пакет Акцій у власність Покупця, а Покупець 
зобов'язується прийняти Пакет Акцій від Продавця та повністю сплатити Продавцю 
Ціну Пакета Акцій, як визначено у пункті 3.1 цього Договору.

2.2 Відомості про акції, з яких складається Пакет Акцій:

a) Емітент: Відкрите акціонерне товариство “Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат”;

b) Адреса емітента: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15;

c) Код ЄДРПОУ емітента: 00194122;

б) Свідоцтво про державну реєстрацію емітента: № 00194122, видане Запорізькою 
міською Радою народних депутатів 30 вересня 1994 року;

е) Категорія та вид: прості іменні;

ї) Номінальна вартість: 0,25 гривні кожна;

g) Свідоцтво про реєстрацію емісії: № 558/08/1/98 від 26 липня 1998 року.
,4

2.3 Покупець зобов’язується здійснити на користь Товариства Інвестиції в обсязі, що 
визначений у Додатку № 1 та здійснити Рефінансування згідно із Додатком № 2 до 
цього Договору. Порядок здіснення Інвестицій може визначатися відповідною угодою 
між Покупцем та Товариством, за умови, що така угода не буде порушувати права та 
охоронювані законом інтереси Продавця, що пов’язані з цим Договором або 
випливають з нього. Порядок здійснення Рефінансування може визначаєтися угодою 
або угодами між Покупцем, Товариством та відповідними кредиторами Товариства, за 
умови, що така угода або угоди не будуть порушувати права та охоронювані законом 
інтереси Продавця, що пов’язані з цим Договором або випливають з нього.

СТАТТЯ 3. ЦІНА ПАКЕТУ АКЦІЙ ТА СУМА ІНВЕСТИЦІЙ

3.1 Ціна Пакета Акцій становить 380 604 000 (Триста вісімдесят мільйонів шістсот 
чотири тисячи) гривень (далі -  “Ціна Пакета Акцій”).

3.2 Ціна однієї акції визначається як частка від ділення Ціни Пакета Акцій на 423514923 і 
становить 0,89 (Нуль цілих вісімдесят дев’ять сотих) гривні.
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3.3 Поряд зі сплатою Ціни Пакета Акцій на користь Продавця, Покупець бере на себе 
зобов’язання (і) здійснити Інвестиції на суму еквівалентну 200 000 000 (Двомстам 
мільйонів) доларів США за курсом української гривні до долару США, що буде 
встановлений Національним банком України на дату здійснення відповідної частини 
Інвестицій на користь Товариства (у боргові зобов’язання або акціонерний капітал) у 
порядку, що визначений у Додатку № 1 до цього Договору упродовж 5 років з Дати 
Реєстрації та (іі) здійснити Рефінансування у сумі 76 450 000 (Сімдесят шість 
мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч) доларів США у порядку, що визначений у 
Додатку № 2 до цього Договору упродовж 6 (шести) місяців з Дати Реєстрації. У 
випадку, якщо розмір реальних дійсних зобов’язань Товариства за Кредитною 
Угодою буде уточнюватися згідно з чинним законодавством України, Покупець буде 
здійснювати Рефінансування з урахуванням таких уточнень.

СТАТТЯ 4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ

4.1 Покупець сплатить Продавцю Ціну Пакета Акцій, а також сплатить всі обов’язкові 
платежі, прямо пов’язані з придбанням Пакета Акцій, нотаріальним посвідченням 
цього Договору та виконанням всіх зобов’язань Покупця за цим Договором, та 
здійснить всі Інвестиції та Рефінансування, а також виконає всі інші власні 
зобов’язання за цим Договором.

4.2 Після отримання від Продавця документів за змістом п. 12.2 цього Договору, 
Покупець надасть Реєстратору належним чином оформлені документи та інші 
відомості, для реєстрації права власності на Пакет Акцій згідно з чинним 
законодавством України.

4.3 Покупець, як акціонер Товариства, в межах належних йому корпоративних прав, буде 
здійснювати контроль та вживати необхідних заходів з метою гарантування захисту 
громадян від наслідків неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації 
небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв Товариства.

СТАТТЯ 5. ДОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ

5.1 Зобов’язання щодо внесення Інвестицій

5.1.1 Покупець зобов’язаний у строки, що встановлені цим Договором виконати всі заходи 
і внести у Товариство всі Інвестиції, як передбачено Додатком № 1, а також здійснити 
Рефінансування, як передбачено Додатком № 2 до цього Договору. Покупець докладе 
всіх можливих зусиль до того, щоб Інвестиції, що здійснюватимуться на користь 
Товариства згідно з Додатком № 1, використовувалися Товариством виключно на цілі 
обумовлені цим Договором.

5.1.2 За винятком випадків наявності непогашених збитків Товариства, Покупець 
зобов’язується докладати всіх можливих зусиль для розподілу частини прибутку від 
діяльності Товариства у вигляді дивідендів між акціонерами.

5.1.3 Не пізніше 30 днів після витоку кожного року внесення Інвестицій та строку 
здійснення Рефінансування, як передбачено відповідно у Додатку № 1 та Додатку № 2

• до цього Договору, Покупець зобов’язується подавати на адресу Продавця звіт про 
виконання ним зобов’язань щодо внесення Інвестицій або здійснення Рефінансування 
(далі -  “Звіт”). Звіт повинен містити детальний опис всіх заходів, що їх було 
здійснено Покупцем упродовж відповідного звітного періоду. У випадку невиконання
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або часткового невиконання Покупцем зобов’язань щодо внесення відповідної 
частини Інвестицій або здійснення Рефінансування упродовж звітного періоду, в Звіті 
зазначаються причини та обставини, що призвели до такого невиконання або 
часткового невиконання Покупцем.

5.1.4 Після того як зобов’язання Покупця за цим Договором будуть виконані в повному 
обсязі, з врахуванням внесення можливих змін згідно зі Статтею 14 цього Договору, 
Сторони підпишуть Акт підсумкової перевірки виконання Договору (далі - 
“Підсумковий Акт”). Підсумковий Акт складається за формою, що наведена у 
Додатку № 4. Зобов’язання Покупця вважаються виконаними з моменту їх повного 
належного виконання.

5.2 Збереження профілю виробничої діяльності Товариства

5.2.1 Після Дати Реєстрації та упродовж п’яти років з Моменту Набуття Чинності без 
попередньої згоди Продавця Покупець зобов’язується не допустити:

a) ліквідації Товариства;

b) продажу всього або значної частки фізичного майна Товариства;

c) кардинальних змін в профілі виробничої діяльності Товариства, а також 
зменшення обсягів виробництва, які існують на Момент Набуття Чинності та 
зменшення загальної частки Товариства на відповідних товарних ринках, що 
існує на Момент Набуття Чинності;

сі) реорганізації (злиття, приєднання, поділу) Товариства або внесення будь-яких 
змін до статутних документів Товариства, які можуть призвести до скасування 
або можливості невиконання або часткового невиконання зобов’язань Покупця 
за цим Договором.

5.2.2 В разі відчуження будь-яких матеріальних активів Товариства упродовж п’яти років з 
моменту набуття цим Договором чинності, Покупець повинен забезпечити 
реінвестування коштів, отриманих від такого відчуження майна, в основні засоби, 
обігові кошти та/або на модернізацію виробничих потужностей Товариства.

5.2.3 Покупець, як акціонер Товариства, в межах належних йому корпоративних прав, 
сприятиме виконанню мобілізаційних завдань, шо встановлені для Товариства.

5.3 Трудові відносини та соціальні питання

5.3.1 Упродовж п’яти років з Моменту Набуття Чинності Покупець забезпечить 
збереження робочих місць у Товаристві згідно з Планом Збереження Робочих Місць, 
що наведений в Додатку № 3. Покупець, як акціонер Товариства сприятиме 
виконанню Товариством заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці 
та охорони навколишнього середовища.

5.3.2 Середня заробітна плата працівників Товариства буде не меншою за рівень середньої 
заробітної плати, що склався у Товаристві на Момент Набуття Чицності.
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СТАТТЯ 6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ
6.1 Продавець зобов’язується своєчасно забезпечити прийняття від Покупця та 

зарахування на відповідний банківський рахунок грошових коштів, що визначені цим 
Договором як Ціна Пакета Акцій. Продавець зобов’язується упродовж 24 годин з 
моменту зарахування на його банківський рахунок Ціни Пакета Акцій, письмово 
повідомити про це Покупця.

6.2 Продавець зобов’язується належним чином і своєчасно підготувати, оформити всі 
необхідні документи (копії розпорядчих документів) щодо передачі права власності 
на Пакет Акцій і передати такі документи Покупцю в порядку та у строки, що 
визначені пунктом 12.2 цього Договору.

6.3 На письмову вимогу Покупця Продавець зобов’язується своєчасно надати документи, 
необхідні Покупцю для виконання зобов’язань за цим Договором. На письмову 
вимогу Покупця Продавець буде негайно надавати всі документи, що необхідні для 
підтвердження переходу права власності на Пакет Акцій до Покупця, а також будь-які 
довідки чи інші документи, і вживати Всіх Можливих Зусиль для:

a) своєчасної передачі Пакету Акцій та реєстрації права власності на Пакет Акції 
на ім’я Покупця;

b) забезпечення захисту законних інтересів Покупця, як нового власника Пакета 
Акцій.

СТАТТЯ 7. ГАРАНТІЇ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОДАВЦЯ 

Гарантії та підтвердження щодо Продавця

7.1 Продавець гарантує та підтверджує, що на момент підписання цього Договору 
нижченаведені заяви є правдивими, точними та такими, що не вводять в оману:

a) Продавець уповноважений укласти та виконувати цей Договір від імені 
України. Продавець має право та повноваження, та вжив всіх дій, що необхідні 
для здійснення його прав та виконання його зобов’язань за цим Договором;

<
b) обов’язки Продавця за цим Договором можуть примусово виконуватись в 

судовому порядку відповідно до їх умов;

c) Продавець є повноважним представником держави як єдиного власника кожної 
акції, що є складовою частиною Пакету Акцій та має дійсне право власності на 
всі такі акції, вільне від будь-яких обтяжень, такцм чином, що Продавець може 
розпоряджатися Пакетом Акцій відповідно до предмету цього Договору. 
Оскільки відомо Продавцю, всі акції Товариства, що пропонуються для 
продажу та є складовою частиною Пакету Акцій були належним чином 
випущені та зареєстровані у відповідності до вимог чинного законодавства 
України та Статуту.

Гарантії та підтвердження, що стосуються Товариства

7.2 Корпоративні питання

8



7.2.1 Товариство було належним чином зареєстровано та створено, законно існує 
відповідно до законодавства України, має всі корпоративні повноваження та права 
щодо свого майна та активів, а також для проведення своєї господарської діяльності.

7.2.2 Від Товариства не вимагається надати або отримати згоду, погодження, дозвіл чи 
здійснити іншу дію, подати чи повідомити будь-який орган державної влади до або 
для укладання цього Договору.

7.2.3 Підписання та виконання цього Договору (і) не порушує будь-яке положення Статуту, 
та не суперечить йому, (іі) оскільки відомо Продавцю, не порушує будь-який закон, 
положення, указ, наказ чи рішення, іцо застосовується до Товариства, та не 
суперечить їм, (ііі) не призводить до порушення, припинення чи скорочення строку 
виконання будь-якого зобов’язання за будь-яким договором, стороною якого є 
Товариство, або за яким Товариство є зобов’язаним.

7.3 Фінансова звітність та податки

7.3.1 Фінансова Звітність була підготовлена відповідно до законів України. Оскільки 
відомо Продавцю, Фінансова Звітність є правдивим та справедливим відображенням 
стану справ у Товаристві на 31 грудня 1999, та його активів та пасивів станом на 31 
грудня 1999 р. та прибутку Товариства, та є правдивою та точною у всіх відношеннях 
та такою, що не вводить в оману.

7.3.2 Всі бухгалтерські книги та інші матеріальні записи Товариства знаходяться в його 
володінні.

7.3.3 Оскільки відомо Продавцю, Фінансова Звітність повністю розкриває всю 
заборгованість Товариства відповідно до законів України.

7.3.4 Товариство є платоспроможнім підприємством і щодо нього не розпочаті будь-які 
процедури розформування, ліквідації, банкрутства чи інші еквівалентні процедури.

7.4 Судові провадження

7.4.1 Крім випадків, відомих Покупцю на Момент Набуття Чинності, до Товариства не 
пред’явлені будь-які претензії, не подані позови і відсутні причини для пред’явлення 
претензій і подання позовів, які зв’язані з невиконанням (неналежним виконанням) 
Товариством його зобов’язань переж третіми особами, а також з придбанням 
Товариством будь-якого майна, майнових і інших прав.

7.5 Нерухоме майно

7.5.1 Товариство має дійсне право власності на нерухоме майно, і, оскільки відомо 
Продавцю, жодний з об’єктів нерухомого майна не обтяжений будь-яким 
обтяженням. З урахуванням віку та нормального зносу, нерухоме майно знаходиться у 
нормальному операційному стані. Оскільки відомо Продавцю, не існує правових 
перешкод для продовження використання Товариством будь-якого з об’єктів 
нерухомого майна таким чином, яким вони зараз використовуються.

7.5.2 Земельні ділянки, якими постійно або тимчасово користується Товариство, є 
закріпленими за Товариством для ведення господарської діяльності згідно з 
відповідними Державними актами на право постійного користування землею, що
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видані компетентними органами державної владами України, і не є власністю 
Товариства на момент підписання Договору.

7.6 Інтелектуальна власність

7.6.1 Товариство має дійсне право власності та належним чином уповноважене 
користуватися інтелектуальною власністю, яку Товариство має на основі права 
власності чи ліцензії, виданої Товариству на умовах, на яких вони звичайно 
використовуються.

7.6.2 Оскільки відомо Продавцю жодний з об’єктів інтелектуальної власності не був 
визнаний недійним або таким, що не підлягає захисту, а також не існує законних 
підстав, на яких могло б бути винесено подібне рішення. Товариство не отримувало 
будь-яких письмових претензій, та що до нього не ведеться будь-якого провадження, 
з якого модно зробити висновок, що така інтелектуальна власність порушує права 
будь-якої третьої особи.

4

7.6.3 Оскільки відомо Продавцю, Товариство не надавало будь-якого письмового 
повідомлення щодо порушення його прав інтелектуальної власності будь-якою 
третьою особою та не існує достатніх підстав вважати, що таке повідомлення буде 
надано у Момент Набуття Чинності.

7.7 Дотримання законів, підзаконних актів та дозволів

7.7.1 Оскільки відомо Продавцю, господарська діяльність Товариства проводиться 
відповідно до всіх застосовуваних законів та підзаконних актів.

7.7.2 Оскільки відомо Продавцю, Товариство має всі дозволи, що є необхідними для 
здійснення господарської діяльності, як вона здійснюється на Момент Набуття 
Чинності. Товариство не отримувало будь-яких повідомлень про припинення або 
скасування будь-якого з таких дозволів.

7.8 Додаткове
ч

7.8.1 Продавець цим зобов’язується перед Покупцем, що він , коли це буде доцільне буде 
надавати Покупцю письмові повідомлення про будь-яку подію, питання або 
обставину про які дізнається Покупець після Моменту Набуття Чинності, яка:

a) розумно може бути матеріальним порушенням будь-якої заяви або 
підтвердження, що міститься в цій статті 7;

b) розумно може бути підставою для пред’явлення матеріальних претензій 
Покупцем.

7.8.2 3 Дати Оголошення до Моменту Набуття Чинності ані Продавець ані Товариство не 
вживали будь-яких дій, що могли б спричинити:

a) внесення змін до установчих документів Товариства, що можуть зробити 
належне виконання відповідних зобов’язань Сторін за цим Договором;

b) випуск нових акцій Товариства;

c) змін в предметі діяльності Товариства, що визначений його Статутом.
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7.9 Трудовий колектив

Всі працівники Товариства працюють за наймом відповідно до умов індивідуальних 
трудових договорів, колективного договору і законодавства України про працю.

7.10 Інші заяви та підтвердження Продавця

У зв’язку з цим Договором за винятком встановленого в цій статті 7 Продавець не 
робить будь-яких інших заяв або підтверджень будь-якої природи, ясно висловлених 
або таких, що можуть матися на увазі, включаючи без обмеження будь-яку заяву або 
підтвердження щодо будь-яких розрахунків, проектів, прогнозів або планів, що 
отримані Покупцем впродовж ознайомлення з діяльністю Товариства.

СТАТТЯ 8. ГАРАНТІЇ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОКУПЦЯ

8.1 Покупець цим заявляє та підтверджує Продавцю, що на Момент Набуття Чинності 
нижчевикладені заяви є правдивими, точними та такими, що не вводятн в оману, та 
залишатимуться правдивими та точними упродовж строку дії цього Договору:

a) Покупець є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована, 
і здійснює підприємницьку діяльність за законодавством Російської Федерації.

b) Покупець має всі належні корпоративні повноваження володіти його власністю 
і активами, та здійснювати власну господарську діяльність як вона 
здійснюється на момент підписання цього Договору.

c) Покупець має права та повноваження, що необхідні для укладення цього 
Договору, своєчасно здійснив та буде своєчасно здійснювати всі дії, що 
необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором.

б) Особа, що підписала цей Договір від імені Покупця, юридично уповноважена 
на це.

е) Всі згоди, схвалення, уповноваження або будь-які інші докумейти урядових 
або інших регулюючих органів Російської Федерації, які необхідні Покупцю 
для укладення цього Договору або для виконання зобов’язань за ним, отримані 
або будуть отримані Покупцем у строки, необхідні для належного та 
своєчасного виконання відповідних зобов’язань.

ї) Підписання та виконання цього Договору не являє собою та не буде (і) 
порушувати або суперечити будь-яким положенням реєстраційних документів 
Покупця, його статуту та інших організаційних документів або рішень 
виконавчого або вищого органу Покупця, (іі) порушувати або суперечити будь- 
яким законам, положенням, наказам, заходам забезпечення позову або судовим 
рішенням, що застосовуються до Покупця або (ііі) вести до будь-якого 
порушення або виникнення права припинення або права вимоги дострокового 
припинення будь-яких зобов’язань за будь-яким договором, домовленістю, 
протоколом про наміри, ліцензією або дозволом, стороною яких є Покупець, 
або за якими він є зобов’язаним, за винятком випадків, коли таке порушення 
або право припинення або право вимоги дострокового припинення не буде 
затримувати або виключати можливість виконання Покупцем зобов’язань за 
цим Договором.
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g) Не існує будь-яких законних і обґрунтованих вимог третіх осіб, а також 
судових та/або адміністративних актів, що застосовуються до Покупця, які 
могли б виключити можливість укладення цього Договору чи зробити 
неможливим виконання Покупцем зобов’язань за ним.

Ь) Покупець цим заявляє, що йому відомо, що по підписанню цього Договору 
Товариство сплатить гонорар своєму раднику за договором від 12 липня 2000 
року №1355(2000) і що Покупець не буде перешкоджати виконанню цього 
зобов’язання Товариством відповідно до згаданого договору.

і) Покупець має та упродовж строку дії цього Договору буде мати достатні 
джерела фінансування для сплати Ціни Пакету Акцій та здійснення Інвестицій 
у відповідності до Додатку № 1 та Рефінансування у відповідності до Додатку 
№ 2, а також для виконання всіх своїх інших зобов’язань, що передбачені цим 
Договором.

І) Покупець отримав згоду Антимонопольного Комітету на придбання Пакету 
Акцій.

8.2 Покупець заявляє, що він використовував Кімнату з Даними та вивчив всі документи, • 
що зберігаються в ній з метою проведення власного дослідження господарської 
діяльності та стану справ у Товаристві (дью-ділідженс), вивчив бухгалтерські книги та 
баланс Товариства та провів всі необхідні дослідження для того, щоб задовольнити 
власну потребу в інформації щодо юридичного статусу та господарської діяльності 
Товариства. Покупець підтверджує, що він не покладався виключно на Інформаційний 
Меморандум або будь-яку його частку для складання його зобов’язальної пропозиції 
для відкритих торгів або прийняття рішення щодо укладення цього Договору. 
Покупець визнає, що він не покладався на будь-які заяви, гарантії або підтвердження 
будь-якого характеру та ніякі такі заяви, гарантії або підтвердження не спонукали 
його до укладення цього Договору.

8.3 Після Дати Реєстрації, Покупець, як акціонер Товариства зобов’язується не 
затверджувати в силу власного права голосу на Загальних Зборах Акціонерів 
Товариства будь-які скорочення у предметі діяльності Товариства, що визначений в 
його Статуті, упродовж 5 років з Моменту Набуття Чинності та зобов’язується 
зберігати корпоративне найменування, ідентичність, та предмет діяльності 
Товариства.

8.4 3 Дати Реєстрації Покупець, як акціонер Товариства, в межах належних йому 
корпоративних прав зобов’язується забезпечити дотримання Товариством прав та 
зобов’язань, що існують на Момент Набуття Чинності щодо:

a) колективного договору та/або інших існуючих договорів між Товариством та 
його працівниками;

b) індивідуальних трудових договорів;

c) законодавства щодо умов праці, заробітної плати, захисту працівників, 
відповідальності у випадку колективних звільнень та інших компенсацій;

сі) чинного законодавства України щодо соціального захисту.
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8.5 Покупець цим зобов’язується інвестувати в Товариство суму у розмірі щонайменше 
200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США відповідно до Додатку № 1 у порядку, що 
встановлений Законами України “Про інвестиційну діяльність” та “Про режим 
іноземного інвестування”.

8.6 Покупець цим зобов’язується здійснити Рефінансування на Суму Рефінансування 
шляхом погашення, реструктуризації боргу, заміни сторони (боржника) в зобов’язанні 
чи іншим шляхом на умовах, узгоджених з кредиторами згідно із Додатком№ 2.

8.7 На письмову вимогу Продавця та з метою забезпечення виконання зобов’язань щодо 
здійснення Інвестицій, прийнятих відповідно до Додатку № 1 та зобов’язань щодо 
здійснення Рефінансування, прийнятих відповідно до Додатку № 2 Покупець 
надаватиме Продавцю інвестиційні гарантії (“Інвестиційні Гарантії”). Інвестиційні 
Гарантії надаються у строк до 15 березня кожного року дії Договору у формі гарантії 
Банку зовнішньоекономічної діяльності СРСР або іншого банку, що буде узгоджений 
Сторонами, на суму еквівалентну 50 (п’ятдесяти) відсоткам від суми Інвестицій у 
відповідному році та Суми Рефінансування. Отримувачем коштів за Інвестиційними 
Гарантіями має бути Товариство.

8.8 3 метою перевірки та встановлення стану справ щодо здійснення Інвестицій Покупець 
зобов’язується надавати Продавцю не пізніше 31 березня кожного наступного року, 
починаючи з 2002, довідку, підписану відомим незалежним аудитором, що буде 
узгоджений Сторонами, яка буде підтверджувати розмір Інвестицій та Суму 
Рефінансування, що їх було здійснено Покупцем за попередній рік.

8.9 Якщо з довідки, наданої відповідно до п. 8.8 Договору, випливатиме, що Покупець не 
здійснив частину або всі Інвестиції, зобов’язання щодо внесення яких прийнято 
відповідно до Додатку № 1, або Покупець не надасть Продавцю докази здійснення 
Рефінансування у передбачений у Додатку № 2 до цього Договору строк, Продавець 
використає відповідну Інвестиційну Г арантію без будь-якого повідомлення, 
попереднього схвалення або інших формальних вимог будь-якого характеру.

8.10 Покупець спеціально погоджується що він буде, та спонукатиме до того ж Товариство 
та його незалежних аудиторів, забезпечувати Продавця та уповноважених агентів та 
представників Продавця таким доступом до офісних приміщень, власності, 
виробничих потужностей, складів, бухгалтерських документів, записів, паперів та 
персоналу, який може розумно вимагатися Продавцем у зв’язку з виконанням 
зобов’язань Покупця за цим Договором.

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

9.1 Оплата Ціни Пакета Акцій здійснюється Покупцем на рахунок Продавця, що 
зазначений нижче у пункті 20.10, не пізніше 10 банківських днів з Моменту Набуття 
Чинності.

9.2 Моментом виконання зобов’язання Покупця із сплати Ціни Пакета Акцій вважається 
момент зарахування всієї суми Ціни Пакета Акцій на банківський рахунок Продавця.

9.3 У забезпечення виконання зобов’язання із сплати Ціни Пакета Акцій до або 
одночасно з підписанням цього Договору Покупець забезпечив отримання Продавцем 
банківської гарантії, що відповідає правилам Торгів.
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10.1 Кожна із Сторін визнає, що інша Сторона не відповідає за непрямі, непередбачені чи 
незначні збитки.

10.2 3 Моменту Набуття Чинності та протягом дії цього Договору кожна Сторона без 
затримок письмово повідомляє іншу Сторону про будь-яку подію, що стала їй відома 
та носить матеріальний характер чи може призвести до визнання будь-яких заяв та 
гарантій, закріплених в цьому Договорі, неточними чи такими, що не відповідають 
дійсності.

10.3 Для цілей цього Договору Покупець вважається обізнаним із змісту всіх документів, 
що містилися в Кімнаті з Даними, та були надані Покупцю Продавцем або 
Товариством.

10.4 За винятком випадків, коли інше спеціально встановлено цим Договором, Сторони 
нестимуть відповідальність за невиконання зобов’язань за ним згіднр з чинним 
законодавством України.

СТАТТЯ 11. ДІЛИМІСТЬ ДОГОВОРУ

Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано недійсним або таким, що 
суперечить чинному законодавству чи таким, що не може бути примусово виконаним 
в судовому порядку, всі інші положення цього Договору залишаються в силі. Після 
визнання будь-якого з положень цього Договору недійсним або таким, що суперечить 
чинному законодавству чи таким, що не може бути примусово виконаним в судовому 
порядку, Сторони добросовісно проведуть переговори про внесення змін в цей 
Договір з метою виправлення недійсних положень та приведення їх у відповідність із 
чинним законодавством в обопільно прийнятній редакції.

СТАТТЯ 12. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

12.1 Моментом переходу права власності на Пакет Акцій від Продавця до Покупця є 
Момент Набуття Чинності.

12.2 Передачу Пакета Акцій від Продавця до Покупця буде здійснено на підставі Акту 
Прийомки-Передачі Пакета Акцій, що його буде підписано уповноваженими 
представниками Продавця та Покупця упродовж трьох днів з дати зарахування коштів 
у розмірі вартості Ціни Пакета Акцій на банківський рахунок Продавця. Одночасно з 
підписанням Акту Прийоми-Передачі Пакету Акцій Продавець зобов’язаний видати 
Покупцю відповідне розпорядження та всі інші документи, що можуть бути 
необхідними Реєстратору для оформлення права власності Покупця на Пакет Акцій 
згідно з вимогами чинного законодавства України.

СТАТТЯ 13. ОСОБЛИВІ УМОВИ

13.1 У випадку відчуження Пакету Акцій права Покупця обмежуватимуться пунктом 130 
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки.

13.2 . У випадку відчуження Пакету Акцій новий власник надасть Продавцю копії всіх
документів, що підтверджують перехід права власності упродовж двох тижнів з 
моменту такого переходу. Продавець користуватиметься правом вимагати виконання 
всіх зобов’язань за цим Договором від нового власника, а також застосовувати до 
нього санкції за невиконання таких зобов’язань згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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СТАТТЯ 14. ВНЕСЕННЯ ЗМ ІН

14.1 Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання окремих 
письмових угод українською мовою відповідно до Положення про внесення змін до 
договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого Продавцем, та є 
дійсними за умови підписання повноважними представниками Сторін і нотаріального 
посвідчення.

14.2 В разі згоди однієї із Сторін внести до цього Договору зміни щодо умов виконання 
будь-якого зобов’язання іншою Стороною, така згода має бути викладеною письмово 
і прямо зазначати зобов’язання, щодо якого можуть бути внесені зміни, а також має 
бути підписана повноважним представником Сторони, яка погодилась на такі зміни. В 
разі отримання згоди однієї зі Сторін на зміну змісту чи подовження строку 
виконання будь-якого зобов’язання іншою Стороною, така згода не буде вважатися 
дозволом на зміну змісту або подовження строків виконання інших зобов’язань, що 
передбачені цим Договором.

14.3 Зміни, що їх може бути внесено до цього Договору, у будь-якому випадку не можуть 
передбачати (і) зменшення відповідальності Покупця за невиконання зобов’язань за 
цим Договором та (іі) зменшення загального обсягу Інвестицій, як визначено у 
Додатку № 1 та обсягу Рефінансування, як визначено у Додатку № 2.

СТАТТЯ 15. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА СТРОК ДІЇ

15.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

15.2 Цей Договір діє до моменту підписання Сторонами Підсумкового Акту за формою 
згідно Додатком № 4.

СТАТТЯ 16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (FORCE-MAJEURE)

16.1 Продавець і Покупець звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком 
дії обставин непереборної сили.

16.2 Під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, які не 
існували під час підписання цього Договору і виникли поза волею Продавця та/або 
Покупця, настанню і дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою заходів і 
засобів, застосування яких було б справедливо вимагати і чекати від Сторони, яка 
зазнала впливу форс-мажорних обставин.

16.3 Непереборною силою визнаються, але не обмежуються ними, наступні події: 
землетруси, повені, пожежі, епідемії, аварії на транспорті, воєнні дії, страйки, 
громадянські заворушення, блокади, ембарго і т.п. Достатнім доказом дії форс- 
мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати країни Продавця або 
Покупця.

СТАТТЯ 17. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ ТА ВИРІШЕННЯ 
СПОРІВ

17.1 До цього Договору застосовується та він підлягає тлумачення згідно з чинним 
законодавством України.
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17.2 Всі можливі претензії за Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом ЗО 
календарних днів з моменту отримання претензії.

17.3 Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути з цього Договору чи у зв'язку з ним, 
підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при 
Торгово-промисловій палаті України згідно з Регламентом цього суду із 
застосуванням матеріального права України. Мова арбітражного процесу -  
українська.

17.4 Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду підлягають обов'язковому 
виконанню Сторонами.

СТАТТЯ 18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та 
відомості, які стосуються цього Договору і умов Торгів є конфіденційними. Для 
уникнення будь-яких непорозумінь, цим Сторони спеціально ДОМОВЛЯЮТЬСЯ, щ о  

публічно відома інформація та інформація, що отримана від третіх осіб, не є 
конфіденційною. Надання Покупцем інформації, що буде необхідною відповідним 
кредитно-фінансовим установам та державним органам з метою надання фінансової 
підтримки в процесі виконання Покупцем зобов’язань за цим Договором“ та 
здійснення контролю з боку таких установ та органів за діяльністю Покупця не буде 
вважатися порушенням умов конфіденційності.

СТАТТЯ 19. ВІДМОВА

19.1 За винятком випадків, коли інше спеціально встановлено цим Договором, ніяка 
відмова від будь-якого права або пільги за цим Договором не буде дійсною у будь- 
якому випадку, якщо така відмову не буде зроблено у письмовій формі. В останньому 
випадку така відмова буде дійсною тільки для такого спеціального випадку, для якого 
її було надано, і така відмова не буде означати відмову від будь-якого майбутнього 
застосування відповідного положення.

19.2 За винятком випадків, коли інше спеціально встановлено цим Договором, Сторони 
домовляються, що ніяке невикористання або затримка з використанням будь-якого 
права, повноваження або пільги за цим Договором не буде розглядатися як відмова 
від такого використання.

19.3 За винятком випадків, коли інше спеціально встановлено цим Договором, Сторони 
домовляються, що ніяке одноразове або часткове використання будь-якого права, 
повноваження або пільги за цим Договором не буде виключати можливості будь- 
якого іншого або майбутнього використання такого права, повноваження або пільги 
Продавцем або Покупцем відповідно до умов цього Договору.

СТАТТЯ 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1 Якщо в силу будь-якого застосовуваного права Покупець буде зобов’язаний робити 
знижки або утримання від будь-якого платежу, що належатиме до сплати Продавцеві 

• за цим Договором, не зважаючи чи то буде за рахунок податків чи іншим чином, 
Покупець негайно повідомить Продавця про таку вимогу або зміну у такий вимозі та 
суму грошових коштів, що підлягатимуть сплаті Покупцем буде збільшено на суму, 
що буде необхідною для забезпечення того, щоб після здійснення таких знижок та
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утримань Продавець отримав та залишив за собою (вільну від будь-якої 
відповідальності щодо будь-якої такої знижки або утримання) чисту суму грошових 
коштів еквівалентну сумі грошових коштів, що їх Продавець отримав би та залишив 
би за собою за відсутності такої знижки або утримання, або вимог щодо здійснення 
такої знижки або утримання.

20.2 Цей Договір становить повну і єдину домовленість між Сторонами щодо купівлі- 
продажу Пакета Акцій та замінює будь-які попередні домовленості, протоколи про 
наміри та інші угоди, письмові чи усні, що їх могло бути досягнуто Сторонами щодо 
предмету цього Договору.

20.3 Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу -  по 
одному для Продавця, Покупця та нотаріуса.

20.4 Всі зобов’язання за цим Договором є чинними до їх виконання Сторонами в повному 
обсязі.

<
20.5 Цей Договір складено українською мовою. Документи, які мають юридичне значення 

для виконання, зміни або доповнення цього Договору, складені іншою мовою, мають 
супроводжуватись перекладом на українську мову, завіреним у встановленому 
порядку для надання такому документу статусу офіційного перекладу.

20.6 Всі Додатки до цього Договору, на які зроблено посилання вище, є його невід’ємною 
частиною.

20.7 Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору (витрати на нотаріальне 
посвідчення Договору, реєстрацію права власності на Пакет Акцій) покладаються на 
Покупця.

20.8 Всі повідомлення з питань виконання цього Договору повинні направлятися 
Сторонами в письмовому вигляді шляхом персональної доставки або кур’єрською 
поштою (експрес-поштою) або іншими поштовими засобами, що передбачають 
повідомленням про доставку і повинні дублюватися факсимільними повідомленнями 
за наступними адресами Сторін:

<
Адреса Продавця:

Україна, 01133, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 
тел.: (044) 294-4448 
факс: (044) 294-8082 
до уваги: Тараби В. П.

Адреса Покупця:

Російська Федерація, 117647 
Москва, вул. Профсоюзна, 1256 
тел.: (095) 926-1819 
Факс:(095)926-1932 
До уваги: Петрова С. С.

У випадку зміни адреси або інших реквізитів, що зазначені вище, відповідна Сторона 
повідомить про це іншу Сторону в письмовій формі.
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20.9

20.10

У випадку персональної доставки датою надходження будь-якого повідомлення буде 
вважатися наступний робочий день за датою доставки такого повідомлення до 
адресата або дата відмови адресата прийняти доставлене повідомлення. В разі 
надсилання повідомлення кур’єрською (експрес-поштою) датою доставки буде 
вважатися третій день після дати передачі такого повідомлення поштовій установі для 
надсилання адресату.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Продавець:

Фонд державного майна України

01133, м. Київ, вул. Кутузова буд. 18/9

рахунок № 35605300101 
в ОПЕРУ НБУ м. Києва 
МФО 300001
Одержувач: Головдержказначейство 
України.
Код ЗКПО 20055032 
Призначення платежу: для Фонду
державного майна України за пакет 
акцій відкритого акціонерного 
товариства “Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат” за договором
купівлі-продажу № ______ від 08
лютого 2001 р.

Покупець

Закрите акціонерне товариство 
“АвтоВАЗ-Інвест”
Російська Федерація, 105118, Москва, 
шосе Ентузіастів, 7а. 
рахунок № 40702810116131030631 
у Банку зовнішньоекономічної 
діяльності СРСР.
ІПН 7722098083.
ЗКПО 40387983.

ВІД ІМЕНІ ПОКУПЦЯ:
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їв, ОМ лютого 2001 року цей договір посвідчено мною, Сербіним М.Г., 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у  моїй присутності. Особу громадян, які 
підписали договір. їх дієздатність, а також правоздатність Фонду 
державного майна України, Закритого акціонерного товариства “АвтоВАЗ- 
І є н и  я їх представників, перевірено. 

гФе? іі/рессМ/ящсшш в реєстрі за № £
- за домовленістю.
і ус Сербін М.Г.

чи

<



ДОДАТОК № 1
до Договору №/#^~і#купівлі-продажу акцій 
відкритого акціонерного товариства 
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” 
від 08 лютого 2001 року

ІНВЕСТИЦІЇ В ТОВАРИСТВО

Напрямок внесення Рік 1 Рік 2 РікЗ Рік 4 Рік 5
••••■ ’ • 4г -■ -V

ВСЬОГО:

тис.дол.США Сума Сума Сума Сума є-̂ ума
,

Виробництво фольги та 
пакувальних матеріалів

11000 6000 17000

1 Переведення електролізерів 
із самообпалювальними 
анодами з горизонтальним 
струмопідведенням на 
технологію обпалення 
анодів (зниження еколо
гічного забруднення вироб
ництвом)

450 2685 16000 25000 55000 99135

Реконструкція 
глиноземного виробництва

700 1000 4700 10000 10500 26900

Промислове будівництво 578 374 352 1304
Утилізація відходів вироб
ництва

800 1000 1300 3100

Інвестиції в нове облад
нання і заходи щодо 
розвитку Товариства

2997 2736 4607 2407 4814 17561

Інвестиції на поповнення 
обігового капіталу Товари
ства

35000 35000

ВСЬОГО: 51525 13795 26959 37407 70314 200000

Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору № КПЇЇ'і£ У&упівлі-продажу акцій
відкритого акціонерного товариства “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”
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ДОДАТОК № 2
до Договору №/і^~І?/купівлі-продажу акцій 
відкритого акціонерного товариства 
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” 
від 08 лютого 2001 року

РЕФІНАНСУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТОВАРИСТВА
ЗА КРЕДИТНОЮ УГОДОЮ

Довгострокові зобов’язання

------------------- «

Основна сума боргу 5874 54456 І 60330
Відсотки 5762 6530 12292
Комісія за зобов’язання 6 6
Страхова премія 1388 1388
Комісія Державному експортно- 
імпортному банку України

2434 2434

ВСЬОГО: 13024 63426 76450

Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору № і^ 7 ^ ^ купівлі-продажу акцій 
відкритого акціонерного товариства “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” 
від 08 лютого 2001 року.
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ДОДАТОК № З
до Договору № /і ҐІ/ІЗЯ купівлі-продажу акцій 
відкритого акціонерного товариства 
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” 
від 08 лютого 2001 року

ПЛАН ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Категорія Рік 1 Рік 2 Рік 3
/

Рік 4 Рік 5

Робітники 4654 4700 4740 4740 4780
ІТР 1868 1869 1881 1885 / 1890

ВСЬОГО: 6522 6569 6621 6625 6670

Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору №/Щ ^ ?&упівлі-продажу акцій відкритого 
акціонерного товариства “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” від 08 лютого

<

І
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ДОДАТОК № 4
до Договору № ///// Щ  купівлі-продажу акцій 
відкритого акціонерного товариства 
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” 
від 08 лютого 2001 року

ФОРМА АКТУ
ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ № _____КУПІВЛІ-

ПРОДАЖУ АКЦІЙ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ” ВІД 08 ЛЮТОГО 2001 РОКУ

місто 200_ року

Цей акт складено як підсумковий документ результатів контролю виконання умов
Договору № ____купівлі-продажу акцій відкритого акціонерного товариства “Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат” від 08 лютого 2001 року, що проводився органом 
приватизації відповідно до вимог статей 7 і 27 Закону України “Про приватизацію 
державного майна”.

Ми, що нижче підписалися, представники:

Органа приватизації -  Продавця -_______
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)

Товариства - _____________________  _____  ____________
(прізвище та ініціали керівника або кповноваженої особи)

Покупця - _______________________  _____  ____________
(прізвище та ініціали керівника або кповноваженої особи)

провели підсумкову перевірку виконання умов Договору № _____ купівлі-продажу
акцій відкритого акціонерного товариства “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” 
від 08 лютого 2001 року, укладеного між Фондом державного майна України і закритим 
закритим акціонерним товариством “АвтоВАЗ-Інвест”.

1. Дані про підприємство

1.1. Назва: Відкрите акціонерне товариство “Запорізький виробничий алюмінієвий 
комбінат”.

1.2. Код ЄДРПОУ: 00194122.

1.3. Адреса: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15.

1.4. Галузь промисловості: кольорова металургія.

1.5. Профіль основної діяльності: виробництво глинозему, алюмінію, кремнію-та інших 
супутніх продуктів металургійного виробництва.

1.6. Розмір статутного фонду (тис.грн.): 155682,28.
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1.7. Збільшення статутного фонду (тис.грн.) за рахунок:
індексації основних фондів: ______________;
вторинної емісії: ______________.

1.8. Державна частка майна (%):_____________.

2. Дані про Покупця

2.1. Назва: Закрите акціонерне товариство “АвтоВАЗ-Інвест”.

2.2. Адреса: Російська Федерація, 105118, Москва, шосе Ентузіастів, 7а.

2.3. Розмір придбаного пакета акцій у статутному фонді товариства: 68,01%.

3. Стан виконання умов договору

3.1. Сплата за Пакет Акцій грошовими коштами:
згідно договору 380 604 000 гривень; 
фактично_______________гривень.

3.2. Збереження робочих місць:

3 Моменту Набуття 
Чинності

------------------------- Т ^ я т е г п п і а --------------------------Категорія За Договором Фактично

Рік 1 Робітники 4654
ІТР 1868
Всього 6522

РІК 2 Робітники 4700
ІТР 1869
Всього 6569

Рік 3 Робітники 4740
ІТР 1881 V

Всього 6621
Рік 4 Робітники 4740

ІТР 1885
Всього 6625

Рік 5 Робітники 4780
ІТР 1890
Всього 6670

3.3. Збереження (збільшення) обсягів виробництва товарної продукції в порівнянних цінах 
(тис.грн.):
до приватизації: ____________
на час перевірки: ____________

3.4. Внесення Інвестицій:
і
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------- :———-------- :-- ----- Т- -̂---:-------- ШІ--------Назва показників та терміни . Приведении вартісний < 
(тис.дол.СІ, 

згідно з Договором

)бсяг інвестицій 
ЦА)

фактично
Загальна сума Інвестицій 200000
у т.ч. по роках з Моменту Набуття Чинності:
Рік 1 51525
Рік 2 13795
Рік 3 26959
Рік 4 37407
Рік 5 70314
Напрямки внесення інвестицій:
Виробництво фольги та пакувальних 
матеріалів

17000

Переведення електролізерів із само 
обпалювальними анодами з гори
зонтальним струмопідведенням на 
технологію обпалення анодів (зни-ження 
екологічного забруднення ви-робництвом)

99135

<

Реконструкція глиноземного вироб-ництва 26900 •
Промислове будівництво 1304
Утилізація відходів виробництва 3100
Інвестиції в нове обладнання і захо-ди щодо 
розвитку Товариства

17561

Інвестиції на поповнення обігового капіталу 
Товариства

35000

3.5. Виконання інших умов (рефінансування довгострокових зобов’язань Товариства за 
Кредитною Угодою) (тис.дол.США):

Погашення заборгованості з 
Моменту Набуття Чинності

за Договором фактично

1 квартал 13024 4

2 квартал 63426

4. Застосування штрафних санкцій (тис.грн.)

4.1. За порушення порядку розрахунків за об’єкт приватизації:
нараховано: __________;
сплачено:

4.2. За невиконання умов договору:
нараховано: __________;
сплачено:

4.3. Всього:
нараховано:
сплачено:
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висновки

1. Умови Договору №_____купівлі-продажу акцій відкритого акціонерного товариства
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” від 08 лютого 2001 року виконано у 
повному обсязі.

2. Цей Акт є підставою для зняття органом приватизації Договору № _____ купівлі-
продажу акцій відкритого акціонерного товариства “Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат” від 08 лютого 2001 року з контролю.

Акт складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники 
зберігаються у Продавця, Покупця та Товариства.

До цього Акту додаються: акти прийому-передачі інвестицій, платіжні доручення та 
інші документи, що підтверджують виконання зобов’язань (вказати кількість аркушів по 
кожному документу).

За Продавця: За Товариство: За Покупця:

(посада) (посада) (посада)

(підпис) (підпис) (підпис)

(П.І.Б.) (П.І.Б.) (П.І.Б.)

м.п. м.п. м.п.
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