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Стаття 1. Загальні положення
1.1. Положення про членство у Товарній біржі «Юніверсус» (далі – «Положення») є
основним документом, що регулює порядок прийняття до Товарної біржі «Юніверсус» (далі
– «Біржа») нових членів у відповідності до статуту Біржі, встановлює правила
взаємовідносин між членами Біржі, встановлює порядок сплати вступних та періодичних
внесків.
1.2. Правила розроблені на підставі статуту Біржі, Закону “Про товарну біржу”, інших
законодавчих актів України.
1.3. Для цілей цього Положення, під «належним чином засвідченою копією» докумету
розуміється копія такого документу, яка засвідчена нотаріально або відповідальною особою
Біржі, що уповноважена на це Президентом Біржі.
1.4. Розміри, порядок, пропорційність та строки сплати вступних внесків, періодичних
внесків, збору за терміновий розгляд заяв та штрафів, зазначених у Положенні,
встановлюються Радою Біржі у відповідності до статуту Біржі та цього Положення. Штрафи
на користь Біржі Президент Біржі має право встановлювати самостійно. Президент Біржі
може звернутися до Ради Біржі з клопотанням щодо конкретної особи про зміну розмірів та /
або строків сплати вступного внеску, періодичного внеску, збору за терміновий розгляд заяв
та штрафів, встановлених у відповідному рішенні Ради Біржі.
Стаття 2. Набуття членства у Біржі
2.1. Членами Біржі (Учасниками) є:
2.1.1. Постійні Члени Біржі – засновники, а також прийняті на постійній основі до її
складу згідно із статутом Біржі вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи, які внесли
вступний внесок та щорічно сплачують періодичні внески у відповідності до цього
Положення.
2.1.2. Тимчасові Члени Біржі – особи, прийняті на тимчасовій основі до її складу згідно
із статутом Біржі вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи, які внесли вступний
внесок у сумі, що відповідає строку їхнього членства. Членство Тимчасових Членів Біржі
обмежується періодом, зазначеним у відповідному рішенні Біржі та за який було сплачено
вступний внесок. У зв’язку з тимчасовістю членства Тимчасових Членів Біржі, відповідна
сума періодичних внесків входить до складу сплаченого ними вступного внеску.
2.2. Право подати відповідні заяви про прийняття до Біржі на умовах постійного або
тимчасового членства мають юридичні та фізичні особи, які здійснюють виробничу і
комерційну діяльність, і мають намір вступити до Біржі з метою надання або отримання
послуг стосовно укладення біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на
товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних
операцій.
2.3. Особи, що мають зацікавленість у вступі до Біржі як Постійні Члени Біржі або
Тимчасові Члени Біржі, подають Раді Біржі відповідну заяву (Додаток 1). До цієї заяви
додаються:
- копія документу, що підтверджує оплату вступного внеску у відповідній сумі на
поточний рахунок Біржі;
- належним чином засвідчені копії уставновчих документів юридичної особи - заявника;
- належним чином засвідчена копія довідки з ЄДРПОУ заявника – юридичної особи;
- належним чином засвідчена копія рішення відповідного органу юридичної особи заявника, який у відповідності з установчими документами юридичної особи має право
приймати рішення щодо вступу до Біржі;
- належним чином засвідчена копія документу, який підтверджує призначення на
посаду керівника зявника – юридичної особи;
- належним чином засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника –
фізичної особи – підприємця;
- копія паспорту та ідентифікаційного номеру заявника – фізичної особи;
- копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника зявника – юридичної особи;
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- копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, яких заявник визначає як брокерів;
- рекомендації Членів Біржі (у разі наявності).
У разі підписання зазначеної заяви особою, що не має права без довіреності вчиняти дії
від імені заявника, до заяви додається оригінал, або належним чином завірена копія
відповідної довіреності, що підтверджує повноваження такої особи. Довіреність від фізичної
особи повинна бути нотаріально посвідчена.
Копії паспортів та ідентифікаційних номерів засвідчує Заявник шляхом напису «Копія
згідно з оригіналом», проставленням свого підпису, прізвища та дати.
В разі подання заяви про прийняття до Біржі нерезидентом – юридичною особою,
замість копій статуту та свідоцтва про державну реєстрацію до заяви про прийняття до Біржі
додається належним чином засвідчена копія легалізованого витягу торговельного,
банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.
2.4. Максимальну чисельність брокерів, яку можуть призначити Постійні Члени Біржі
та Тимчасові члени Біржі встановлює Рада Біржі.
2.5. Особа, яка подає заяву про прийняття до Біржі на умовах постійного членства,
сплачує вступний внесок у розмірі, пропорційному строку, що залишився до кінця поточного
календарного року від дати подання такої заяви. Якщо до кінця поточного календарного року
залишилося менше двох календарних місяців, така особа сплачує також періодичний внесок,
який зараховується до суми її вступного внеску.
Особа стає Постійним Членом Біржі з дати прийняття Радою Біржі (або, у випадках,
передбачених статутом Біржі – Президентом Біржі) відповідного рішення. Уповноваженій
особі Постійного Члена Біржі Біржа видає Свідоцтво Постійного Члена Біржі.
Постійні Члени Біржі сплачують періодичний внесок не пізніше, ніж за один
календарний місяць до закінчення календарного року, який передує року, за який
сплачується періодичний внесок. При цьому, Постійний Члени Біржі звільняється від сплати
періодичного внеску, який було зараховано до суми його вступного внеску.
2.6. Особа, яка подає заяву про прийняття до Біржі на умовах тимчасового членства,
сплачує вступний внесок у розмірі, пропорційному строку, на який вона бажає вступити до
Біржі.
Особа, яка подає заяву про прийняття до Біржі на умовах тимчасового членства
строком на один день (день проведення біржових торгів), сплачує вступний внесок у
фіксованому розмірі, встановленому Радою Біржі.
Особа стає Тимчасовим Членом Біржі з дати прийняття Радою Біржі (або, у випадках,
передбачених статутом Біржі – Президентом Біржі) відповідного рішення, при цьому строк
членства такої особи зазначається у цьому рішенні. Рішення або виписка з нього видається
уповноваженій особі Тимчасового Члена Біржі. Після закінчення цього строку членство
Тимчасового Члена Біржі припиняється.
2.7. Продовження членства у Біржі Тимчасового Члена Біржі здійснюється за
процедурою, зазначеною у п. 2.3. цього Положення.
2.8. У разі змін відомостей про Члена Біржі, зазначені ним у заяві про прийняття до
Біржі, або змісту документів, доданих ним до заяви про прийняття до Біржі, Член Біржі
повинен подати до Біржі відповідну заяву довільної форми на протязі 10 календарних днів з
дати виникнення таких змін. До цієї заяви додаються належним чином засвідчені копії
відповідних документів.
У разі підписання зазначеної заяви особою, що не має права без довіреності вчиняти дії
від імені заявника, да заяви додається оригінал, або належним чином завірена копія
відповідної довіреності, що підтверджує повноваження такої особи. Довіреність від фізичної
особи повинна бути нотаріально посвідчена.

Положення про членство у Товарній біржі «Юніверсус»

Стор. 4 з 9

Стаття 3. Припинення та зупинення членства у Біржі
3.1. Припинення членства у Біржі Постійного Члена Біржі виникає за рішенням Ради
Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі – Президента Біржі) при настанні однієї
з наступних підстав:
3.1.1. Постійний Член Біржі подав відповідну заяву до Ради Біржі. Заява складається у
довільній формі. В цій заяві зазначаються причини припинення членства у Біржі.
Якщо заява подається юридичною особою, до заяви додається рішення відповідного
органу юридичної особи, який у відповідності з установчими документами юридичної особи
має право приймати такі рішення.
У разі підписання зазначеної заяви особою, що не має права без довіреності вчиняти дії
від імені заявника, до заяви додається оригінал, або належним чином засвідчена копія
відповідної довіреності, що підтверджує повноваження такої особи. Довіреність від фізичної
особи повинна бути нотаріально посвідчена.
3.1.2. Постійний Член Біржі прострочив сплату періодичного внеску більше, ніж на
шість календарних місяців.
3.1.3. Смерть Постійного Члена Біржі – фізичної особи.
3.1.4. Припинення діяльності Постійного Члена Біржі, що є фізичною особою –
підприємцем.
3.1.5. Припинення Постійного Члена Біржі, що є юридичною особою.
3.1.6. Прийняття Радою Біржі відповідного рішення в звязку з грубим порушенням
Постійним Членом Біржі вимог чинного законодавства, статуту Біржі, її положень та
регламентів, рішень Ради Біржі, рішень, наказів та розпоряджень Президента Біржі,
уповноважених посадових осіб Біржі, умов біржової угоди.
3.2. Зупинення членства у Біржі Постійного Члена Біржі виникає за рішенням
Президента Біржі при настанні однієї з наступних підстав:
3.2.1. Постійний Член Біржі прострочив сплату періодичного внеску менше, ніж на
шість місяців.
3.2.2. Постійний Член Біржі не виконав умови п. 2.8. цього Положення.
3.2.3. Постійний Член Біржі не виконав умови біржової угоди.
3.2.4. Прийняття Президентом Біржі відповідного рішення в звязку з порушенням
Постійним Членом Біржі вимог чинного законодавства, статуту Біржі, її положень та
регламентів, рішень Ради Біржі, рішень, наказів та розпоряджень Президента Біржі,
уповноважених посадових осіб Біржі, умов біржової угоди.
3.3. Після усунення порушень Постійним Членом Біржі, які призвели до зупинення його
членства у Біржі, та сплати відповідного штрафу (в разі його накладення за рішенням
Президента Біржі), членство у Біржі поновлюється з дати прийняття Президентом Біржі
відповідного рішення.
3.4. Припинення членства у Біржі Тимчасового Члена Біржі виникає за рішенням Ради
Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі – Президента Біржі) при настанні однієї
з підстав, що перелічені у пунктах 3.1. та 3.2. цієї статті та стосуються Тимчасового Члена
Біржі.
3.5. Зупинення членства у Біржі Тимчасового Члена Біржі не допускається.
3.6. Наявність у діях (бездіяльності) Постійного Члена Біржі або Тимчасового Члена
Біржі грубого порушення вимог чинного законодавства, статуту Біржі, її положень та
регламентів, рішень Ради Біржі, рішень, наказів та розпоряджень Президента Біржі,
уповноважених посадових осіб Біржі визначається Радою Біржі у відповідному рішенні.
3.7. Наявність у діях (бездіяльності) Постійного Члена Біржі або Тимчасового Члена
Біржі порушення вимог чинного законодавства, статуту Біржі, її положень та регламентів,
рішень Ради Біржі, рішень, наказів та розпоряджень Президента Біржі, уповноважених
посадових осіб Біржі визначається Президентом Біржі у відповідному рішенні.
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Стаття 4. Прийняття Біржею рішень стосовно набуття,
припинення та зупинення членства у Біржі
4.1. Строки розгляду відповідними органами Біржі заяв стосовно набуття членства у
Біржі:
4.1.1. Заява про прийняття до Біржі на умовах постійного членства повинна бути
розглянута Радою Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі – Президентом Біржі)
на протязі 10 робочих днів.
4.1.2. Заява про прийняття до Біржі на умовах тимчасовго членства повинна бути
розглянута Радою Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі – Президентом Біржі)
на протязі 5 робочих днів.
4.1.3. В разі сплати особою, що має зацікавленість у вступі до Біржі збору за
терміновий розгляд заяв на поточний рахунок Біржі та додання документу, що підтверджує
таку сплату до відповідної заяви, строки розгляду, зазначені у цьому пункті скорочуються:
- заяв про прийняття до Біржі на умовах постійного членства - до 4 робочих днів;
- заяв про прийняття до Біржі на умовах тимчасовго членства - до 2 робочих днів.
4.2. Прийняття рішення по заявах стосовно набуття членства у Біржі:
4.2.1. Рішення про прийняття або відмову у прийнятті особи до числа Постійних Членів
Біржі приймається Радою Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі –
Президентом Біржі).
Рішення про відмову у прийнятті особи до числа Постійних Членів Біржі може містити
підстави, з яких було прийняте таке рішення, рекомендації стосовно усунення недоліків, які
стали причиною прийняття такого рішення та строк, в який особа має усунути недоліки.
Рішення про відмову у прийнятті особи до числа Постійних Членів Біржі може не
містити будь-якого пояснення причин такої відмови.
Після прийняття рішення про відмову у прийнятті особи до числа Постійних Членів
Біржі та після закінчення строку на усунення недоліків (якщо такий строк надавався та
недоліки вчасно не усунуті) Біржа повертає цій особі суму сплаченого на поточний рахунок
Біржі вступного внеску в повному обсязі за вирахуванням вартості послуг банку, що
обслуговує поточний рахунок Біржі, повязаних з таким перерахуванням на протязі 5 робочих
днів. При цьому сума збору за терміновий розгляд заяв (якщо його було сплачено) не
повертається.
Рішення про відмову у прийнятті особи до числа Постійних Членів Біржі оскарженню
не підлягає.
Прийняття рішення про відмову у прийнятті особи до числа Постійних Членів Біржі не
позбавляє таку особу права подавати до Біржі відповідні заяви про прийняття до Біржі на
умовах постійного та тимчасового членства у майбутньому.
4.2.2. Рішення про прийняття або відмову у прийнятті особи до числа Тимчасових
Членів Біржі приймається Радою Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі –
Президентом Біржі).
Рішення про відмову у прийнятті особи до числа Тимчасових Членів Біржі може
містити підстави, з яких було прийняте таке рішення, рекомендації стосовно усунення
недоліків, які стали причиною прийняття такого рішення та строк, в який особа має усунути
недоліки.
Рішення про відмову у прийнятті особи до числа Тимчасових Членів Біржі може не
містити будь-якого пояснення причин такої відмови.
Після прийняття рішення про відмову у прийнятті особи до числа Тимчасових Членів
Біржі та після закінчення строку на усунення недоліків (якщо такий строк надавався та
недоліки вчасно не усунуті) Біржа повертає цій особі суму сплаченого на поточний рахунок
Біржі вступного внеску в повному обсязі за вирахуванням вартості послуг банку, що
обслуговує поточний рахунок Біржі, повязаних з таким перерахуванням на протязі 5 робочих
днів. При цьому сума збору за терміновий розгляд заяв (якщо його було сплачено) не
повертається.
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Рішення про відмову у прийнятті особи до числа Тимчасових Членів Біржі оскарженню
не підлягає.
Прийняття рішення про відмову у прийнятті особи до числа Тимчасових Членів Біржі
не позбавляє таку особу права подавати до Біржі відповідні заяви про прийняття до Біржі на
умовах постійного та тимчасового членства у майбутньому.
4.3. Рішення про припинення членства у Біржі Постійного Члена Біржі приймається
Радою Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі – Президентом Біржі) при
настанні однієї з підстав, передбачених пунктом 3.1. ст. 3 цього Положення на протязі 5
робочих днів після того, як стане відомо про настання таких підстав.
4.4. Рішення про припинення членства у Біржі Тимчасового Члена Біржі приймається
Радою Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі – Президентом Біржі) при
настанні однієї з підстав, передбачених пунктом 3.4. ст. 3 цього Положення на протязі 5
робочих днів після того, як стане відомо про настання таких підстав.
4.5. Прийняття рішення про зупинення членства у Біржі Постійного Члена Біржі
здійснюється Президентом Біржі на протязі 5 робочих днів після того, як стане відомо про
виникнення будь-якої з підстав, що зазначені в пункті 3.2. ст. 3 цього Положення.
4.6. Прийняття рішення про поновлення членства у Біржі Постійного Члена Біржі
здійснюється Президентом Біржі на протязі 5 робочих днів після того, як стане відомо про
усунення порушень Постійним Членом Біржі, які призвели до зупинення його членства у
Біржі, та сплату Постійним Членом Біржі відповідного штрафу (в разі його накладення
рішенням Президента Біржі).
Стаття 5. Права, обов’язки та відповідадльність Членів Біржі
5.1. Члени Біржі мають права, визначені Законом України «Про товарну біржу»,
іншими нормативно-правовими актами, статутом Біржі, цим Положеням та іншими
положеннями, правилами та регламентами Біржі, рішеннями Ради Біржі, рішеннями
Президента Біржі.
5.2. Члени Біржі повинні виконувати обов’язки, визначені Законом України «Про
товарну біржу», іншими нормативно-правовими актами, статутом Біржі, цим Положеням та
іншими положеннями, правилами та регламентами Біржі, рішеннями Ради Біржі, рішеннями
Президента Біржі.
5.3. Члени Біржі несуть відповідальність, визначену Законом України «Про товарну
біржу», іншими нормативно-правовими актами, статутом Біржі, цим Положеням та іншими
положеннями, правилами та регламентами Біржі, рішеннями Ради Біржі, рішеннями
Президента Біржі.
Стаття 6. Регламент роботи Зборів Членів Біржі
6.1. У відповідності до статуту Біржі, вищим органом управління Біржі є Збори Членів
Біржі (далі – Збори). Повноваження Зборів встановлюються Законом України «Про товарну
біржу», статутом Біржі, цим Положеням та іншими положеннями, правилами та
регламентами Біржі.
6.2. Збори скликаються Радою Біржі (або, у випадках, передбачених статутом Біржі –
Президентом Біржі).
6.3. Збори скликаються по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на рік.
6.4. Збори правомочні, якщо на їх засіданні присутні Члени Біржі, які володіють в
сукупності більш як 60% голосів.
6.5. Орган, що скликає Збори, письмово повідомляє (під розписку або рекомендованим
листом на поштову адресу Члена Біржі) про час, дату, місце проведення Зборів та їх порядок
денний. При цьому, таке повідомлення повинно бути зроблене не пізніше, ніж за 30 днів до
дати проведення Зборів.
6.6. Тимчасові Члени Біржі, членство яких на дату проведення Зборів закінчиться у
зв’язку із закінченням строку, на який їх було прийнято до Біржі, про час, дату, місце
проведення Зборів та їх порядок денний не повідомляються.
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6.7. Члени Біржі, що володіють у сукупності понад 40% голосів на Зборах та членство
яких на дату проведення Зборів не припиниться з підстав, зазначених у п. 6.6. Положення,
мають право ініціювати проведення Зборів. Для цього вони звертаються до Ради Біржі з
відповідною письмовою вимогою, в якій зазначається причина проведення Зборів та
питання, які вони бажають внести до порядку денного. Рада Біржі, отримавши зазначену
вимогу, приймає рішення стосовно часу, дати, місця проведення Зборів та їх порядку
денного та виконує процедури, зазначені у п. 6.5. Положення.
6.8. Повноваження Членів Біржі підтверджуються відповідними документами, що
зазначені у п.п. 2.5. та 2.6. Положення, а повноваження представників Членів Біржі – також і
документами, передбаченими статутом Біржі.
6.9. Присутні на Зборах Члени Біржі реєструються секретарем Зборів, або особою, що
призначена Президентом Біржі. Реєстрація припиняється в момент початку Зборів. Про
початок Зборів оголошує голова Зборів.
6.10. Збори веде голова Зборів.
6.11. Збори обирають секретаря Зборів, який веде протокол Зборів.
6.12. Збори на своїх засіданнях вирішують лише ті питання, що зазначені у порядку
денному. Якщо Член Біржі наполягає на вирішення питання, яке не включено до порядку
денного Зборів, таке питання розглядається лише у випадку, якщо за це проголосують всі
Члени Біржі, що присутні на Зборах.
6.13. Тимчасові Члени Біржі не мають права приймати участь у вирішенні питань, які
охоплюють період часу, в якому їх членство у Біржі припиниться з підстав, зазначених у
п. 6.6. Положення. В цьому випадку у голосуванні приймають участь лише Постійні Члени
Біржі та Тимчасові Члени Біржі, що не підпадають під зазначену вимогу.
6.14. Вимога, зазначена у п. 6.13. не застосовується, якщо за це проголосують всі Члени
Біржі, що присутні на Зборах.
6.15. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів.
6.16. Про закінчення Зборів оголошує голова Зборів.
6.17. Протокол Зборів підписують голова та секретар Зборів.
6.18. Збори вважаються такими, що відбулися з моменту підписання Протоколу Зборів
у відповідності до п. 6.17. Положення.
Стаття 7. Прикінцеві положення
7.1. Особа, яка подає до Біржі заяву про прийняття до Біржі на умовах постійного чи
тимчасового членства повністю погоджується з вимогами цього Положення та з тим, що у
разі виникнення спорів стосовно прийняття чи неприйняття такої особи до Постійних Членів
Біржі або Тимчасових Членів Біржі, припинення, зупинення, поновлення або непоновлення
членства у Біржі, проведення або не проведення Зборів Членів Біржі, їх порядку денного,
прйиняття або неприйняття рішень Зборами Членів Біржі, Радою Біржі, Президентом Біржі,
такі спори передаються на розгляд Постійно діючому третейському суду при Товарній біржі
«Юніверсус».
7.2. Вимоги, зазначені у п. 7.1. цього Положення, визнаються третейським
застереженням у розумінні Закону України «Про третейські суди».
7.3. У відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», Біржа є суб’єктом первинного
фінансового моніторингу та зобов’язана:
проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає
фінансовому моніторингу відповідно до зазначеного Закону на підставі наданих в
установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо
ідентифікації особи потребує уточнення;
забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що відповідно до цього
Закону підлягають фінансовому моніторингу;
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надавати уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає
обов’язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з
моменту її реєстрації;
сприяти працівникам уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових
операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
надавати відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит уповноваженого
органу, пов’язану з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу, в
тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом
трьох робочих днів з моменту отримання запиту;
сприяти суб’єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
вживати заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно
фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається уповноваженому
органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт
подання такої інформації);
зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову
операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію
про здійснення фінансової операції протягом п’яти років після проведення такої фінансової
операції.

Положення про членство у Товарній біржі «Юніверсус»

Стор. 9 з 9
Додаток № 1
до Положення про членство у
Товарній біржі «Юніверсус»

ЗАЯВА ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ЮНІВЕРСУС»
НА УМОВАХ ПОСТІЙНОГО / ТИМЧАСОВОГО ЧЛЕНСТВА
(непотрібне закреслити)

1.

Повна назва Заявника

3.
4.
5.

Код ЄДРПОУ / ідент. №
ДРФО Заявника
Юридична адреса
Поштова адреса
Засоби зв’язку

6.

Банківські реквізити

7.

Вступний внесок, грн.

8.

Планується торгівля
наступними товарами

2.

9.

10.

11.

Члени Товарної біржі
«Юніверсус», з якими
Заявник є пов’язаною
особою*
Строк, на який Заявник
бажає вступити до Біржі
Список осіб, яких Заявник
визначає як Брокерів
* - у відповідності із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Підписанням цієї Заяви Заявник зобов’язується визнавати та виконувати вимоги чинного
законодавства, Статуту Товарної біржі «Юніверсус», її положень та регламентів, рішення Ради Товарної біржі
«Юніверсус», рішення, накази та розпорядження Президента Товарної біржі «Юніверсус», уповноважених
посадових осіб Товарної біржі «Юніверсус».
Підписанням цієї Заяви Заявник визнає та повністю погоджується зі змістом Положення про членство у
Товарній біржі «Юніверсус» та ст. 7 зазначеного Положення зокрема (стосовно розгляду Постійно діючим
третейським судом при Товарної біржі «Юніверсус» спорів, що випливають з цієї Заяви та інших спорів).
Підписанням цієї Заяви Заявник погоджується з тим, що Товарна біржа «Юніверсус» має право
відмовити Заявнику у вступі до Біржі без будь-якого пояснення причини такої відмови та з тим, що така
відмова оскарженню не підлягає (з врахуванням умов п. 4.2. Положення про членство у Товарній біржі
«Юніверсус» стосовно повернення суми сплаченого вступного внеску).
Додаток:
1. Копія документу, що підтверджує сплату Заявником вступного внеску.
2. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, яких Заявник визначає як Брокерів.
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«______»_____________ 20_____ р.
ЗАЯВНИК: _______________________________ (__________________________________)

