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

участі у загальних зборах. 

 

 

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які 

мають право на таку участь, або їх представники. 

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або 

уповноважена особа юридичної особи. 

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 може містити завдання 

щодо голосування. 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 

на свій розсуд. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає 

право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 

представника. 

Акціонер мас право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування 

на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, 

повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних 

паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або 

взяти участь у Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може 

здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства 

України про електронний документообіг. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з 

використанням бюлетеня для голосування. 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата 

розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. 

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення Загальних зборів. 

Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою 

кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляються 

депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 

Бюлетені приймаються виключно до 18 години дня проведення Загальних зборів. 

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником  акціонера, 

до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого 

представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

Реєстрація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється 

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на 

підставі поданих таким акціонером (його  представником) бюлетенів для голосування.  

 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: +38(067) 611 96 94. 
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