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1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКЦІЇ 

 

1.1. Дирекція Товариства з обмеженою відповідальнстю «Компанія з управління активами 

«АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Дирекція) – це виконавчий орган Товариства з обмеженою 

відповідальнстю «Компанія з управління активами «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - 

Товариство), який здійснює керівництво його поточною діяльністю. 

1.2. Дирекція в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства 

та рішеннями Загальних Зборів Учасників. 

1.3. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Учасників Товариства та організовує виконання 

їх рішень. 

1.4. Контроль за діяльністю Дирекції Товариства та за фінансово-господарською 

діяльністю Товариства здійснюють Учасники Товариства або створені Учасниками Товариства 

органи. 

 

2. СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД ДИРЕКЦІЇ 
 

2.1. Дирекцію очолює Генеральний директор. 

2.2. Склад Дирекції затверджує Генеральний директор. 

2.3. Дирекція підпорядковується Генеральному директору. Генеральний директор 

самостійно визначає обсяг повноважень кожного із членів Дирекції. 

2.4. Членами Дирекції і Генеральним директором можуть бути особи, які не є Учасниками 

Товариства. 

2.5. Якщо Дирекція Товариства не створена або члени Дирекції не можуть брати участь у 

засіданнях Дирекції, функії Дирекції виконує Генеральний директор. 

 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКЦІЇ 

 

3.1.Чергові засідання дирекції скликаються Генеральним директором в міру необхідності. 

Засідання дирекції Товариства веде Генеральний директор або уповноважена ним особа. 

3.2. Дирекція Товариства уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, 

якщо на засіданні присутні не менше половини від загальної кількості членів Дирекції 

Товариства. Кожен член Дирекції Товариства має один голос. 

3.3. Збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини 

повноважень, що належать їм до компетенції Дирекції, крім тих, що віднесені до виключної 

компетенції Зборів Учасників Товариства. 

3.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції Товариства, вирішуються нею 

колегіально. Рішення дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста 

більшість від кількості всіх членів Дирекції, присутніх на його засіданні. При однаковій 

кількості голосів, голос Генерального директора є вирішальним. 

3.5. Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. 

3.6. Генеральний директор не рідше одного разу на рік звітує перед Зборами Учасників 

про роботу Дирекції Товариства та про стан справ Товариства. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

4.1.Генеральний директор Товариства: 

- представляє інтереси Товариства в державних, громадських та міжнародних 

організаціях, а також по відношенню до будь-яких інших юридичних або фізичних осіб; 

- координує роботу Дирекції Товариства, філій та представництв Товариства, та направляє 

її на захист інтересів Товариства, Учасників та трудового колективу; 

- розпоряджається майном Товариства, підписує від імені Товариства всі види правочинів 

(угод, договорів, контрактів, тощо) на суму, що не перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

Товариства Обмеження повноважень Генерального директора щодо підписання договорів за 
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рахунок активів ПІФ встановлюються в регламентах цих ПІФ. Обмеження повноважень 

Генерального директора щодо підписання договорів від імені інституційних інвесторів, які 

користуються послугами Товариства з управління активами інституційних інвесторів, 

встановлюються Загальними зборами Учасників Товариства; 

- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, 

визначення організаційної структури Товариства; 

- приймає рішення про випуск облігацій Товариства; 

- укладає від імені Товариства трудові договори; 

- приймає рішення про зарахування на роботу та звільнення з роботи працівників 

Товариства, застосовує до працівників Товариства заохочення та стягнення; 

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, 

філій та представництв; 

- делегує свої повноваження працівникам Товариства, в тому числі членам Дирекції; 

- відкриває рахунки Товариства, розпоряджається коштами на рахунках, переоформлює та 

закриває рахунки Товариства; 

- організовує проведення позачергових ревізій та перевірок фінансово-господарської 

діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв; 

- попередньо розглядає звіти Дирекції; 

- попередньо розглядає питанняпро притягнення до відповідальності посадових осіб 

органівуправління Товариства; 

- скликає Збори Учасників, вирішує питання про внесення питань до їх порядку денного 

та розглядає проекти рішень; 

- відповідає за зберігання протоколів Зборів Учасників Товариства; 

- приймає рішення, спрямовані на виконання рішень Зборів Учасників; 

- в межах своєї компетенції видає обов'язкові до виконання персоналом Товариства накази 

та розпорядження. 

4.2. Генеральний директор Товариства має право скликати позачергові Збори у випадку 

неплатоспроможності Товариства, виникнення загрози значного зменшення статутного 

капіталу, а також в інших випадках, якщо це необхідно в інтересах Товариства. 

4.3. Генеральний директор обирається Зборами Учасників. З Генеральним директором 

може укладатися трудовий контракт. 

4.4. Генеральний директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, 

видає довіреності, має право першого підпису платіжних та інших фінансових документів. Інші 

члени Дирекції також можуть бути наділені цим правом за дорученням чи наказом 

Генерального директора Товариства (особи, яка тимчасово виконує його обов'язки). 

4.5. Генеральний директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників 

Товариства. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Дане положення про Дирекцію вступає в силу з дня його затвердження на Загальних 

зборах Учасників Товариства. 

5.2. Доповнення або зміни в дане Положення можуть бути внесені лише на підставі 

рішення Загальних зборів Учасників Товариства. 


