
      

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його 

участі у загальних зборах. 
 

         Для реєстрації та участі у  дистанційних річних Загальних зборах  акціонерами (їх представниками) 

подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах 

такого акціонера.  

          У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного  представником акціонера, до 

бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого 

представника акціонера або їх належним чином  засвідчені копії. 

 

           Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах  Товариства може 

бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - 

держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 

чи комунальним майном.  Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 

дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 

зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 

установчими документами.  

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може 

містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із 

зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 

загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 

голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 

питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

  Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний 

представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, 

пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, при цьому особа вважається такою, що 

має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка 

перебуває під контролем такого власника; 

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: 

такого акціонерного товариства; 

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого 

акціонерного товариства; 

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого 

акціонерного товариства; 

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: 

такого акціонерного товариства; 

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого 

акціонерного товариства; 

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого 

акціонерного товариства; 

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у 

підпунктах 1 - 3. 

Потенційний представник у передбачених випадках повинен надати акціонеру інформацію про 

будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику 



того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних 

зборах. 

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у 

разі невиконання вище вказаних вимог. 

  
              


