
Д О Г О В І Р    К О Н С О Р Ц І У М У 
 

м. Ужгород                                                                           «___»_________ 1997р.  
 
 Трастова компанія «Газда-Інвест», в подальшому «Компанія», в особі 
Президента компанії Ключівського Юрія Васильовича, що діє на підставі Статуту 
Компанії, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Яків»,  в 
подальшому «Товариство», в особі директора Товариства Коргуника Василя 
Андрійовича, що діє на підставі Статуту Товариства, з другого боку, уклали цей 
договір про наступне: 

1.  Предмет договору 
 

1.1. Компанія та Товариство, в подальшому «Сторони» створюють консорціум     без 
статусу юридичної особи. 

1.2. Мета консорціуму: 
     - узгодження дій сторін з метою дієвого співробітництва по управлінню Відкритим 
акціонерним Товариством  «Хутро» (с. Ясіня, Рахівського району);              
     - досягнення найкращих результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ 
«Хутро»; 
      - отримання прибутків (у вигляді дивідендів) та інших доходів на користь обох 
Сторін цього договору. 
 

2.  Права і обов’язки сторін 
 

2.1. Компанія зобов’язується: 
2.1.1.Передати в управління Товариству належні їй на правах власності прості імені 
акції ВАТ «Хутро» в кількості акцій (96 900 шт.) та акцій Довірителів (13 300 шт.)  
на загальну номінальну вартість 27 550 грв. 
2.1.2.Надати Товариству довіреність встановленого зразку на право здійснення своїх 
повноважень Товариством в межах умов цього договору. 
2.2. Компанія має право: 
2.2.1. Участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях Ради акціонерів ВАТ «Хутро» 

(з правом вирішального голосу). 
2.2.2. Контролю за виконанням Товариством умов цього договору та додатків до нього. 
2.2.3. Вийти з цього договору в разі: 
 а) якщо звіти Товариства про управління пакетом акцій ВАТ «Хутро» 
відповідно до п.2.1. цього договору будуть недостовірними, неповними або не 
подаватимуться Компанії; 
 б) якщо Товариство голосуватиме за зміни до статуту, установчих та інших 
нормативних документів ВАТ «Хутро»; 
 в) продажу всього (або частини) пакету акцій, що належить на правах власності 
Компанії, попередивши при цьому Товариство за 1 (один) місяць до дати продажу 
пакету акцій третій особі; 
 г) якщо буде закінчено строк дії цього договору, або достроково, попередивши 
Товариство за 1 (один) місяць до дати виходу із договору. 
2.3. Товариство зобов’язується: 
2.3.1. Використовувати свої повноваження для досягнення найбільш прийнятних для 

розвитку ВАТ «Хутро» фінансово-господарських результатів. 
2.3.2. Щоквартально звітуватись перед Компанією по фінансово господарських 

питаннях діяльності на ВАТ «Хутро». (Форма звіту додається). 
2.3.3. Щоквартально подавати Компанії протоколи засідань Ради акціонерів та 

Правління ВАТ «Хутро». 
2.3.4. Оперативно інформувати Компанію про ту діяльність ВАТ «Хутро», яка може 

завдати шкоди інтересам Компанії. 
2.4. Товариство має право: 



2.4.1. Представляти інтереси Компанії на загальних зборах акціонерів на засіданнях 
Ради акціонерів ВАТ «Хутро». 

2.4.2. На отримання частини прибутку (у вигляді дивідендів). 
2.4.3. Вийти з цього договору, письмово попередивши Компанію за 3 (три) місяці до 

дати виходу із договору. 
3.  Фінансові взаємини. 

 
3.1. На період дії договору прибуток (в т.ч. дивіденди) сторони отримують у такій 

пропорції: 
3.1.1. Товариству - 10 (десять) відсотків. 
3.1.2. Компанії - 90 (дев’яносто) відсотків. 
3.2. Товариство виплачує Компанії щомісячну плату у розмірі еквіваленту 0,03 USD із 

розрахунку за 1м2 проданого через Товариство хутра. 
 

4.  Строк дії договору 
 

4.1. Договір вступає в силу з дати його підписання сторонами і діє до 31 грудня 1998 
року. 

5.  Особливі умови договору 
 

5.1. Товариство на загальних зборах акціонерів ВАТ «Хутро» зобов’язується 
переобрати представника Компанії до Ради акціонерів ВАТ «Хутро». 

5.2. Товариство (відповідно до цього договору) не отримує повноважень на внесення 
змін до Статуту та інших установчих і нормативних документів та структури ВАТ 
«Хутро». 

5.3. Товариство не має права на відчуження, обмін, заставу та дарування пакету акцій, 
що передається йому в управління Компанією. 

5.4. Товариство не має права на відчуження основних засобів, обладнання та товарно-
матеріальних цінностей ВАТ «Хутро» (крім готової продукції). 

5.5. Товариство не вправі передати свої повноваження по цьому договору третій 
стороні. 

5.6. В разі реорганізації або ліквідації товариства, цей договір переукладається або 
припиняє свою дію. Рішення про останнє приймає Компанія. 

5.7. Сторони зобов’язуються оберігати конфіденційність цього договору. 
5.8. Конфіденційність договору не поширюється на умови, урегульовані чинним 

законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням 
законодавства. 

5.9. Цей договір складено в двох примірниках, які зберігаються кожною із Сторін і 
мають однакову юридичну силу. 

 
Реквізити сторін: 

 
  
  
  
  

                
               За Товариство:                                                За Компанію: 
 
 
_________________(_______________)  
_____________________(____________)  


